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 37/0 رم 70

 1 لل نططستسع0ل ق4طلهللمط اعد لآسددلاعسص آططد (0[عأ1ط8قب جانح

 طعدمتسماا ءا- ال1 هك وتأ, 5؟عز] ةعلس آ'هاعت' جنم 11257 عامتستصأاعب 10

 ص ل. 213 (528) دب لكطنلد 00ع» ظدعلمل ععطم»ءنر اعطعاأع اص

 [1ءاجاممععع 5ام016 لتع 1مملئ[هددعس انتل هع مع 7/عزأ اآمصع (ةلطل

 مرر طلسمتكمت“, مع 515016 طعت (نهضصتمتس زص 0ع 1[”عمكتستم ]05ءاقح

 طوآ, رمطع» ع لعد ظعتسحسعا» ءل- التصمتكوتتت «طتعاا. يضالعأتأ

 اءارسأع هع 1 60عع هد 8مه0له0 هقمعاط ةعلصمعاب 8ا1عاعل 20 ةامعط

 ماقاماتعط ص طلع (ندلم 260 هلع» 271 (8354-885) 0061) 5

 ىسوطسوةءطعتسلت ءطع» زذأر ص ظقفلمءطمط 266 ( ل5. 8859 1.
 الكور ءعتصع» مطل تأزءاطعم .5ءاسلأعمد 2) ةلصل لع ل*عأ ؟؟1عطخ
 انعدام هك نصفع»ع 7علأ ععاعمسسعم, مةلتعاب ءارعشلا تاقيط ]رع

 طعدمط ءوءطمءلطسم عم 0ع طلعااو» ة), بئالا بدأ هد 1[1دتلطنعأل

 عانت (6ءطءعودعات طغت لع ةسمدعط ءئاسصع ةءاسلا|انءطغت»ع ةتستلذقتتع 4

 1 العموعاب [طس (0طق 1111. 11. له 327. طمس ه]1ع عال 5نةعأللل -0919( ١

 ]10جت. م. 1. ةط ن1 ءا0. ةصصمأ. 'اهرد. ]1. 734.

 2 لآلمصد طعسصأ 24 'لاعإ ةعامعا» آ١]' ةناكعب

 3) كد طوسصم نسل ؟ءدصعلتع. 5. 0هاهلامعم لعالم ائطعوتم لعا دوعوعاتم

 "مدر م"هأم 05 (هدعامسأتصممما1 ه آالعمعتتو لهل1]' قطواع ان. 1هلعرتست - ل

 ل عووعم اعااعع دامو ان ءطعدعو. 1. لآ. م. جحا

 4) 8. 0 هوز 1, ظزطا. وعن“. (000. الدإ. 50.- 1210م. ظاطا. ه1

 000. االزن. 85-1383. تو 2:15 10205 ةووعآ. الل“. 729. 1701عا.

 [1 4 عآر انطق“ لذع ؟6ه> 0 طنصتعا. ظلطا. جان 13دك هل 31815. 0615. ا

 انساك 1[[جملمعاطت“. ععصمعالاعت 1م ءئطنس عع. 1م لعص اطلعمع" لقطتتط. 0.

 آنآ. 1840. 80.92. ةمح. 81.58.42. زل. 205. - 10 0 ءماسأ 8.8.0.

 هان اكعد, 1[1ةملدءاس ا ص 11 عطس ءعا-1” 1 عدا هل11' و. راسب 44. لوطا. 0.

 آنا. 1833. 20.62. قمع. 81. 5. 15ر 50 لعع آمطقلا ةصععععطعات 15[. آلاناعا
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 ال10 لوم هز عععدلع ظاعطر ؟عءاعءطع5 نضال“ ة1162 85

 هءامأل أ دعس ر" عاص طلقأه 15 ءطعس ا ءراع عر ل عرع قل عوط عد

 لود ق1[ مدأاع زد[. 11 ةطععصمل لطد (هأعتطو زد لع انتة عتن قطع

 مودع لع» زال دءارعس تصل ءادسفاات عطعب (6عقعاطتءطاع لهم هلثع نسم

 مممع !"عدامسعمأا قكاتسأ ن0 طعأ لع مععولوءطعت (عةوعاطتعاطاع ةتتف

 نعد معرمزدءاعم قسسدماعم ةعطقوملاعر ةعطغعتسا ع طعت لعتع رحتتطمتتح

 0ءلمستمءارعد ©6ءوءاتتعاطاع لعمهسسص ام ععدعاسءعط صعد ظسعط طغعستتامأ

 21 طقطعمر 1عربنعداعمم ءةمشطمأا رع اععتص ةماعطعفر معصتأا ةطغت

 نااممو ععلمع 6ءعركفطععسفقصمس عع ن0 لتع ظعئطع لع ان عار عينات ءاعععت

 اطزذ عمان سعر 7/6ءلاععممة دعي لعع ةيقطلاعب ظعععط ءدطعتأعلت عي

 ذأ هلذم ععووتوو ؟لعاعو طع لقطتم مس طصاتسلاتعاط انط عرسان عاعتنأع ؟هدد

 رطسصس دسمععوأ ةعطعلاا عا هنلععم عاءطعصعأب انتل لثع هقعالم] ععتلعت

 (6ءوءعطت ءابام ءطعءعزطءرع طغعسناكعي لقمطعت» ةعلصع مءطقعلا هلك ءاصق لع

 ؟؟0انعا1 ءفاعت (لسه عال عكا ةناكع 1.

 15 ةزسل مص لن عوعرسس 11 سلاعع رص (هضتعام اًانصك 112205 ءطتلل

 اع طغعاعمسالا 2ع5ل010 عال :

 ى. 12م 000عع لع ]ع ط؟. [[هاطتطاتماطعلاع ذص اانعدس ) طعد

 ةاعاطأ حهاتد 117 ط8افا1[ءرنص رص 0من ن0 151 5012 عاضعللل 1155

 قطا ءا-(ةلز» 8عم مىطل ءا-]مطسمس زص ىةعطع عمال ءدعس لل ءدعات

 ععودعءاءطعدب هنت ]1عاماعرجب 5ولع 1107 ( 25. 8ىءرأ. 16985) طععسلتوأ

 20 هج ءامعتم ةرقاع» عد "عكتلتسا نصل ءمتتعتلا

 8. عع (000عع لع طععيومعا. ظزطاتماطعاع دن 6هاطهت) 6
 ععءزاعرر زص اءلعتس 0 نهار زمأ متعاأ ةعاقمر ةطعتع عوصت !1عععضاتعات ععد

 لمص مهم 1205 ءاطأ 0طقل1 هر طع طئطالم عن الس. 338 ععدوس أمت (0هدمح

 هدعمام_" عد زكأ ءمع» لعع طعواعم ؟مد قطني 11جصفنت" !آةهنطتتط نل-])5ءاطةل8-

 انانأ دمام [[حسس ع ©وسوفمامأا 5 [مصلقعات الل ك5 نصل زص لعن" اسةءانسفا

 زان. (000. الل. 1

 ا 72. 82. [1طس 0طما1 1[ طقص ان00 ءا- أهلك ج11 طقطعت )00م ن0

 لمءعاوولزع 0زامأع عدد زطسب كص [تئاطسسر 185:ءاعابعت" طن لص لع ءيمعض ةاعالع

 ك5. نم 72.11 ممعط 1طص. 0!هلانلك. 1ةهقع. آل. رم. ازا ؟مد ءكسلععلل 11018013011

 راسل, ان ععا دمعاع» زص لع لكتضتع لعد قلتك لن عأكت

 2) [[جم0ل5نءطسلاعم 11ه سس ءان- ند عوأاهل]1 5 الس 161. 11 عطعال

 لوطا. 0. آنا. 1834. 820.65. كمت آب 5.

 3 01ةا11 هدر (نةاهلمع. ظزطا. 6هاطقسم. الا 16
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 همز عطءصر جان 81ءاعلكح هس آطلزءصدأدع لعد 3. [ه05ءاروط 4

 (2. 2607. 1605) طععمسلأ عار جاتك ءمعسس طظععصرأاونعر 1عاعاعو 8
 ]ردات مح 2. ائوءطمسسملو 11. 571 [نطساعز هد لعر» [[صد20 8

 ق4اطوعطمءزط ءرت5 ظصسلعمب ةزعاط هس 1مصضلع مدعو اةمعععع (ناهأع

 هنو ]1 - لوح هككزأو5 18210عةهمطتعم عع ظمعمصتاتتع 063 >0 آطص

 (نمءعزطو ععدودجأ عر, دصل ةهسعاط لنعوع 1[[ددلقءاطسلا هعاعأ 0عسألا ءطع

 مران" عر ءاطعو 5081617612 (00116

 (0. 1ع» (00عع 0ع اتمتع ءرتو.- ظزطاتماطعاع هان طعجلعات طر

 5105 معزاعم 1ص 0ءامكر زذ[ !!نعاباتع ععدعاطس عطعط انت0 هن 15. الانلح

 111005ءطه 1012 (.ةأدن 1604) طععوملت عن. - الهدد لت ءوعس (00-

 0عع طهأأع [1 ءزولكع مع ةمطوعطمعاأاأ ععجمسسعت 020 لمصفعاط ضع

 اجاعزستدءطع آن ءطوءموءاجتصسع ععسمعاأب ؟ه*مهتتق ءاممعاسع قةطقعطستااع

 بمد از ءاط مانت كرز ن0 قدس مدع 3) طعاضتات5 ععقعطعن ةأ20. ع1

 [نعطوءوءامدصع طقأ 11. 1. 01 ءطع عر دن آكممعدطقعوأات 016 (؟انأع

 ععارمطأر 1انع ددتعا ةطوعطععتط عا جا 12855عالن

 1. الورع ؟مد 1600 عمأ1مأ 5. دع 627ةطصأع 0006.

 ا. طزد (000عجع زد لع مرج لع زصص ل. 1546 ؟ءةموأمدط تعال

 معءزرعتزعال ع1- 85 ءطأورعدأ1 جان (0هدفادساتسع طلصاع]هدمعمعا طلط-

 آ[ض:هاطعاعر انطع» ءاعطعب لسععط لعد ظوضمص لع م5اهصع ل16 ةلذأع

 ركسملع مهعا ظدعممو امس ؟). 118. عو[لعقمومر» آ) 07: هان آبعع لعد

 طقأأع ةزعاط هتف ؟"عزعم كانتعاععي هم ]طعن ظصولعومم» (ن]طعرنط زدت وات

 ج1 ((هدهمادسأتسعم عموم لأ, نصل لن عدع» ةءاطصتعط متع هن ةمضا

 1) الس“. 282. (هاهآ. ظزطا. آطصعل. الل. 1773.- 11 ةدد 215 © 1, 61

 (219810ع1 م84. 1٠

 2) 81هماسصصعسأم هضاتسنتو5. طتئام“, قعومطنسر ىلع ءةصاطملا عد 016م 6ع

 هءاراععطاق"ءوتوأع» لعرع كعوطءرعر 5. 30 طلق 55 نموانعل' ةنكعمفطعر 20 لع

 (6ءدءارتعاطاع لع ]كتدتعع هد ©ةعدوس ن20 11118, 5. 320-313, 1 عءاعطع

 ص لعد تصل عضتطءعص لعد 0 عسأم 180.2. 3 ان. 6 1؟ءئاعرع ءزناقتنا لأ 15

 3) 4001ه عصسأ2 30 طتوأ. خضوط. ةصاع آذاه. م. 72, 180151 085 8.

 نط عع لذع جس 5م عاطتتم»ا عموم" عدمت 2ةعووسعس ن20 نطو لع آعاتح

 ع1002 06 قسوط عتب 5. 2096-9.

 4) 8مم مما"لا 200عووم حج 81. 1ع مدتستماسمع لع الصعاضتعانما» ماتطأ1 11

 مدع 11. 1ع طوعمسص لع 51م عر ءورتعم لكثيصع شلدولمص ةءاعضاتلاتع لذ

 مقم1عغا10. م04. 4.



 ال

 01 مدعو لوطرخنر لمدد ةع ععت طغعضعلا ةعلر لعمعا (000عدع لص ةعاكالع-

 معمم ك(عءال عد, لتع زعاط زطس طعدعتعطسعال 7911106, 211 7عا1عاءطعلل

 ]7و 110عو5و لثع ؟ئو0مطءمءزاسمس يعرد جانتط ])تنعادع لوضصقألفق 56102 50

 ىجعزأ ععسمعالا منعم, 0هقذ م !ةسععت عد قسلذءطتعطءي 0عووعاطعءات

 متعانأ مطل مق عاتعط هن 50 طقطع زعاط وأب هلق لتع [!ةللاع ع5

 آل نرم[ععو ععلصتعاكا دكهرع, لتعدع هس لطخص 10م1. (نط عج طودطت عمات ععد

 ةمضلأ نص0 طع نص دع آععاعزءارسدمع ععطغءاعت“. كع /ءعلأ طلح

 ذعار ممعات هطصع قصاكحعمت أ, ةمالاعي ةلعاط ةطعتخ مهمعاط 7؟عوعيسالتعطع

 1 مز ءوودعرتتس ععرت ه"ععطعاتر 50 17ءلع زعاط هلع هتك 26علوعدعاعتم

 11 عع دعس هالععس عاسعت لاكعصصأستة5 طاطا

 آرزع ععوععدتك ةيسضانعع ةسمكعمطع زذأ هلهم جنتك ع١ 1 منعا عز ءلتتلك

 0ع لعأت عمععوأ ععرمست اعد طلمضس ل5 ءاطصلاعت 1615012 عومس ععات 10

 هو طقأ ةزعاط ءميعطعم, لمعد لزع آارعوعع لثع طعالعس ةهسلعنعم هتعطأ

 ران" هر (00"ععاطعتا معلا ةطعسأضللا, ةمصمعتتت ةهنتعط لا1*عا ]تح

 ععارع كقاجع نصل لخعز 2كعنووععع قمطوعاستااع ؟ءنصسعطسا 1ضأر 50

 لومد زعط لحسم دصتأ ظعفاستساطعلا مع 25ءزأغ هدد ا ةن[دموعت

 ءاككوو مل ءزاعراع قسكعمطع عب ئالعمسعا عامتتطع. طلزع لعز معات

 طمس يعاعمسس معي قةطوعطستااع ةنص0ل: 1) 5. 215 لتع اتت عصس 86-

 مدعساطتم عع انطعر» ةممعاسع ]1["ععووصعتز 2) 5. 288 016 7/215810-
 م عممأءااسمع طغعضستطساع» 01ةصصعع, ؟عاعطع اد طغعقاسسأاعو ©66-
 ىجومعطع ةتكعطعمر نصل 3) قمع ةطسائقططسع عاعزءاطسمسلتل عع ةقطت-

 هعطع» ماقصتسع ت20 1!"ةهسصتاتعم, ؟؟ءاعاطع هس 5ءاراتذددع 0ع ععتعمج

 اهعزدعارعب 1[عولزداع» 85. 55 طقااع [ه]جعد هةمالعتت 120ع55 هلك زعط

 لعمر اازءعدع» (ه0لعع تيطتعلأاب مع لعع طسدعاع ةعطقس» انطعت 01 ع5ع

 ماعا1ع طتمسمتتد ؟0ععدعاتسا عصر نصل 05 لهم طخصتات ععاات جاع [ععتناعت

 هللع لزعدع للوسصعب معطع» ةسمضلع» طمعاطتكعاذأ ان10 جاتتطقأل 3

 لزمدعرب 66عععممامسل طعدمملعنو طعطمس لعاسلعر عل ؟0ه]] ناقص لن ععاخع

 معا 0ع5 ةطمطمستسع0 طع [[ةهطتط ١ ) طع ءعلاذ 5م تع عا" وهننم4 عد

 ععارعم زذأر 50 طقطع زعط عوق ملتعطا ااننع هناطتع ععطقلاعتر 01قةعات

 4طدعطمستاا همعطا»ءةعاتعط ممعط هطلضتعاععرتت مات اومدعم. ]102 ععوعد

 زعمصدساع زعاط لثع جنتق لتعدعسس (00عجرع [اننع لزع سواعس ظمععت ةلعات

 1 38[نطمسصسعل ظعص 11ةطتط نطور لتعم 6اعزءانطعلا نصل آ' هتكءطا علعل

 طفزأ لعرع عرقط. ماقلت 111
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 همععطوملعر ظعصعاطأت عيصععات ان00 يانكقأمع صتعطا انسطءوعااعأا اهقح

 دمرت 120 طقطع ةزع سلا لعصز ءرتععاب ؟؟ةهيصمسأعات, عمت انت عاأت4-

 [ععزأ دتعاطلا ةهنبقدع» تك علاعأل هت هس ظكدلع طلصخاتعع[ان عانت

 15 طمدم ةعلطر 0955 ءلستعع انصطءألعسأءت0ع ق4ةطخ عز تن 3

 لعرع مح ءزأمد قةسكعفطع ص لعع 0لصسسع ءاسمعاسع قةساتلكعا هدد

 1١ ءم[جموع» ةعاطوأ طغعصضتطخعد, هللعتس اد ع*ةودعع» قطقعاطسلاا 5

 لعد (نهم. انطعتخ لع [عاتنونمصمدءاعأوعد 85. 300 الطصلعأ ةزعاط ذط 000.
 4. رمكعزأ [مانطعع ءةمععدعطمطعسر ان00 0165 ا ءعوعطعت ءيضاكلقت"ا ةلعط

 دس ]1عزعءارا عداعس لمع لتع قصصمفطسعر 0055 05 ايدعتطإت] قل“,

 ىتعاعطع» لع ةطوعطخءتطع» ءممتضسعر ءهلستعع 1056 ظاقاأع» طهاأعر

 . ؟عاعاطع جس نسعععطأعب 06 مععاععأ 5؟ةدععتت لعاتت هتف 0ة235ءاح

 طعر (ن00ع زكا [جكأ 055 عدصتمع (نهر. انطع» لثع معموزدعطعم آكن-

 جليم هس طمس لع 7621 16م مءعئاعم ممعطعءأا"مععمر 1؟عدوطقلط ©

 جمعا زص 0ع ]صطقلاددص عوطع طغت طمس عن -!نععدأولا ؟ععصتتقوأ 10

 ق4ةطعتع ةسعا ص ءامع» ة00عضب ماعالعب 70 هلاع لععأ [[دملفعاطسل اعد

 نط ءمءلسفاتسسس عد, ةعطغعتسا جدآ لنعوعاطع آ1' ءزدع همعأط ص آ1"ءاطلعت

 هدادأدصملعب مجان ةعتصر 1هسلعصسم مقسلتعط 5. 304 دمعات ءادلك6 جاتتط

 ممم عطتكمرعأ معكم لعتع 1عنوودعب ععسمتالأا 7760عا , 7؟عاعطع 0
 لعرب 5. 295 طعوعتسسءرلعد (نهمزاعأ ععطقمعت. 1طلسععاط انفع 86-

 ردععاسم ع ]علما عم طلععمستا هسمصع“لسدس ععسقعاتاب طقأ 61552

 لزعو ةهطعععتودءدع ماتعاع لع هد طن هنتقععر؟ ةطلاعت قطوعطسأاع

 01 عاان عن.

 ]ر«ووو (00. تصل (( طسع طتعت» نت0 له زذص ةةمتعاسعم 5ءابضعتط-

 [ءاراعرحم مرج ءاسصمصلع» ةهطخحسصءزءعاطعس نصل ه1[ ذص لعم ةتلقلا علف علت

 1["ءااعت تطعم عاسماتسسعات , 11110 هان لعسصس .5ءطلطمدو طءمععاطأت4عاتب

 لدعم طفزلع جتتك ءلص ن0 0عصفوءاطوب 1ظععسماوت ع هممت 700م

 هاد0: 1م0عوو ععطانطسا 1 60ه ( لعرع ؟وراتع ةءطمات 57؟0ععص 067

 0عماازءطعمعد 5ءاسكأ نصل لتع [كلدععد 1عئوائ عم انطعع لثع ةعطاععاطأع

 [[ددلوءطسلا ( ةنسل ]1 ةعلتصعم هلآ[ ععومتسلعأات دالعتم لذع عل

 2 نرماع» ((00ءدع معووتستتم ن0 كاز هدلممتستنقر ءاعاطع ع رص عانت 5

 ص لعد قةسسععاسس عمي ععط»ضمسعاأ 1), سلع ةعاط مت ةاقضك. النعال
 اءزعطأ دكوت» لتعد 177' ماع صك لع واعمر ؟عاعطعو هن ةطقعاتس عطر

 1 العمعا. 81 ءططما" 0 100111011218 0024.
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 طوومر» نع ص طاعدعم ةمطتوءطع» جسام عطس[ عد مععطأل ععتتطأا 85,
 ععككتد5 جطعع كوع هي ل5 بداعر لعددعم [ةعطعمدءاجتسع هع عاعتعاط

 طعز ةعلمع» ][[عاءلععطع هسبك [اهالمصل زص ىعلصعت" (ءطاتسأكأملأا ةسلتنت كر

 رم زطص لثع تناطتععم [!طنللدستااع] ماعاأ معقم كاتعا ةعلتص امددصع

 امد 1 ر: ةسعات طقأ عع تس لعم ةقسسعتس لهن ععات جاتلت قطا[ علق تتقطع

 ءاع5د ةهسق الطن (مؤءلزطو ععدمسس عع ةعاما طغعوقع» "ناقه 0 عار

 مآو هق زر ةعاصع» العطوي دءاجتسع ةاعطل زر عاعزعطتسماال 15١ صيثع

 ل1 مدع 5011 ع5هددعرت لانا 12 2616511

 معا ءوداتعط طملتع عا دسصتعاط ؟ءعمالتعااعأر 0عمع اهتدعضاتعاط

 قوام ءلعاتكءانعم [ععاعحتسع طتعضسمتا همعط طعتسعال ؟عنطلصلل] ءطح

 ماع طوصلع من ةمععتب نع لثع 8عععلاكك لات عاءعلأر ؟هطنأ 01ةوعاطع

 معزسع هن هلع لسع لنزع اعةصتعاتعال طقنتم عروءاع عدو 0[ةءانقكأ

 عع ءعطاعأع ظزااع دس /0كعر لنص ع عع [[ةصلمءاسلا لع ]هتك ءعسضاتح

 ءارعد [[هاطتطاتماطعاع عع ة طنا طقأر لسعات 0عرععي علان طلت

 ل1ع 4معطعلأا ؟عوعصااتعا ضاعت ءطاتعأاب ن0 01ع56 قسكعمطع ع5 آطط

 (نماءاطو طعلعساعرلأ هم" ععاعل" عزكم" لعات 18

 1 ]لكم هعطصعط 0عودطملط ١06 لتع انةطعء”ةءاماتسع 101 ععدلع5د: 11زانك

 انطرخا 1صاع م" عامأتم 51 نممع ةهلتلق طتطت ؟ه10ع لأ! ءئاتذ جهععالتاب دعونتتع ةلطاتع

 لس طتطت 5داتم[دعأا. اةطسللم ماهعاعتسع لعطانتر ننقع طم !1[ءااتعمر امن

 هآ]] هملزءأ5ؤ ةسضوطأعأا ؟ئالان0ظ, 1213 01 زموزاتك ع1 هطوعانضتاهأعمل. م1

 زصكتمأا طتصاتك !طهاتصق. طعضعستتااقر نقع طلق نصعاستق | ] آ!ضعاسكتر لعطاتت 80-
 لعرتع زماعوعتدحصلأ دعطقاتك ع"هللق. 1”هعلقأ طمعا هد" عصر 01 م01عوأ. 50 الح

 هلأ, 1 005ةزأ. 1صقاتلستا 50طاعدع ؟ءوامصعلت 0. 15. مءرتأا. 1140

 2) 1هط دكتلا ص كم ظعلكماعا ةساتنطتسعت : مان 0ع ةاعالأم 5.152 74

 طعصعرناك ل: اآنيتطو يعمععأ طمعا ضانأاد طتطل 2018 جناوط 118151

 لس 10غ هيارط "1ممزن7  ؟نععا. لمستأا ةطاتآاعل. ةكسصمل. هدد. آ. قلما.
.4 . 

 (6ناانصععسر لعن 24. 5ءماعسطأت' 550.
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 ساب

 فلسلا تأفليبلا ب 12 ك امنأ نورس رس يهنم تسلق ماوك ا رهشلا وغب 0

 مرج مثنمو 4م رجو مهنم 5/4 ىهتاهما ان. نهوامسأ 2:8 ( هفانم دبع _7://:| و غلبو

 51,18( طيلس 116 تدنه يست تنب ١,2 تأءساو كك ىف ةيفص تيفوتو

 رم ةفالخ كاع 2 ه.3 وم 10,6 تأ ةرارز نب شابن 18,22 ترب كيز دنع تناكو

 كجوز كيلع كسما هيلع تعناو هيلع هللا يعنا ىذلل لوقت ذاو تلزن اهيفو ةثراح

 11,7”تك_يلسلا يح 2 /ك تأ هللالوسر هيلع حف ردب موي رسا صاعلا و بأ ناكو ياف

 ؛ادنر يغب هقلطاو يلع 7:19 تأ هيلع هللا لص هللا لوسر ثنب بنيز نم هك ناكو

 +« بقعب لو ىبيع هل تمدلوف لفون نب ةريغمل ا اهجوؤت ةماما اهل لاقي ةنبأ ملسو

 ارث امم 6 نم انك ائايو ٠١748 ةنيدمل اب هجقعو تامو ةرّدسو باو ١٠؟,/2بيبخ

 كف بدنج 111,72 تاياغلا تأت اوين ا 11,6 ثراح تقبراج 1/4,/دكوف كفءالوف جب

 4مببس قوتنس 2:65. ةركب ىبا ما ةيهس الفر© تديؤي مأو ,|١0 6 طيمس كطيمشلا

 1١2 جلا نأ لجل م00 /3 ىرضاغلا تأ دماعلا 11,26 فأر أع فان مادا تأ

 اا 22 ةبحلا 9 يكل( ةيحملا ,٠11 كك ايري دب كفابردب تاهريدب 1٠1,5 كح

 هبايث ىف ثيبي ا!" عقةزرب كةراد :٠0 7فسوب نب ةراع كك فيس نب داه "0#

 دعس فدللا نبع ابا_زكيو ديكس و نايز كة ديزب مه. نابح © ياسح مم

 بهشالا لف عشالا 3/16 8_قوال تى وتوال 7178 ديدغلو اههنم لحم او 07

 ابنك كفايلع 8/16 بيط ل بيلط 7/9 نسالا دبع ف ىدسالا هللا دبع 9

 رابخا كقداح الار ك 2 ديوي ىمي "اج دقو اة, حتاف نأريق . 191,19 تبغل لف تيقب

 206 فيلخ س. ةيفيلعلا 7222 ل3 فارطا #٠ تذوحاملا قر وحاملا للصمت

 قس م.11 ىنوخام 3*٠ ىناص كك ى ئاض ©



 ماب

 ما بوقعي نب ف سوي ( 1*| ةعسوت نب فسوب م٠ ةىلط نب بوقعي

 م" ىضاقلا فسويوبا 2 ا*1 يما نب فسوي اما ةرم نب ىلعي

 مالا بيبح نب سنوي "*“ مع نب فسوي ا” * ةينم نب ىلعي

 61 تنبع نباشنوي ٠١ انني قب هنفتسيوي ندا ل7 ةرنغ عزب إال

 580- 0 هم ةمنتسام 7

 نر 7 '710باوبا كأر.راونا 281 كووت هوب 7/,1ىنرق تى رق 782 0 ايدإو

 6/8 (.اوناك» 1١9 ثراح نأ ب واج 0 ل !, 4 اوسو

 ىنسو 29كأءطهر 011,22 افيح كانيفت 3« اًدسوتم _2/ا[هبشلاو /

 ةئيسلاو 1,17 ايلا كانت لاق تأر قاص ب75 تأرقنل 2:19 اوتابو تك

 اولهتباو 11/3 4 اًديدج الك أن اواث هيبا انا, 21 هسا", 6 باكو 000

 ىفىوث 274 تعلط 29 كآموختلا 71,17تشيرحو 11,9 تادوهشلا ايت

 مسومعالا مزز ١ عد اعنيفو هموق ىف اديس ةريغما نب ماشع ةه اكو ةريغما لأو

 «ماشه اهب سيل ضرالا ناك اًوعشقم ةّكمىطب صخبصاو _رهاشلااوقي
 سو 70(. صاعلا_اوبأ "1,7 كأي شيخ 2 7/تاؤيسكلاو 2 22سيدج تأقندج (اسدح

 مر 0 كتيلقلاو 9/,٠1 اهرفلاو كاعرذلاو 22/ كة رايس 11,2 دبعاو كايعاو م7

 6. ةراوف نب نزام اماو بدنج نب ةرمس ىال ىنب نف لالهو ىال هدلوف ةرازف
 #20 دبع اًماف اًدبعو 72/كةماثجو 1,3 ةقلع تاتفلع 77 كددلا يت

 ماع 6 / هكسلا اماف هكسللاو 7:17 ةدالقلا اذ 2720 كة نجش مه, 22 آب دنجو

 م1,/بيقعو تأبدنجو _7217رياظحما يسر ياظحلا 2:///هعفشف عين هبلكق يقرع

 بعكو مهو 161,7. ثرحم ا اف 7ك دابع امهر كابو 7://بيبشو تيرافسو 7

 1 مكلف كيطلف 220.4 ٌةَّبسن تنّيب ه٠ //ةلافلا تأةهكاف ل 110



 عا هللا يت نب لالع

 ك1 ةعيبر نب لاله

 مسا ةبض ىب دعس نم لال

 اع ماع نب لالع

 "أ ومم نب لاله

 مه4_يسارلا لالض وبا

 ]' ةعيبر نب نأدهت

 هزه ىلام نب ةءانه

 © صفا نب بنه

 رعإب ركل اع“ مهن تنب لذعك

 س٠ اهس تنب لتع

 »إم سد زرتع تنب لذه

 1“ ناو لع تنب لذئف

 نيل نب لئمك

 اال ومع تنب كنه

 "' موقملا تنب لذه

 و6 ةلاص_وأ تنب لنه

 ؟* وبري تنب لنه

 0” دزألا نبونهلا

 1م وم ىنع

 "| موصخم نب نزاوه

 ٠١ ملثا دبع نب كوم

 م8 مةفيلخ نب ةدوه

 ١1 ةهيزخ نب نوهلا

 مالا 115 ىدع ىب ثيهلا

 |( ناهيتلا نب متيهلاوبا

 نسربي ١ ِ

 كو كلام عرب و باح

 كر تو ول
 نا : 0

 كو نه

 5 مدأ نب ىني

 مالك ترحل نب ىببحن

 مها/ نزع“ كيعس رب وبك

 !1 خلط ب بح

 !15 قووع نب يبن

 ا" ريتك ىبأ نب ىبيح

 11 دهحن نب ىنبك

 ماز* باثو نب ىببكح

 "ةءقوفع عرب _ركذني

 ا ةرم نب طظرغ نن عونا

 سا/ كلام نب عوبري

 01 يوي ا «ري

 "1! ,ىوث نب دبزب
 ااا دلاخ نب ديزي

 |ا/ا/ دايز نب ديزي

 ال نايفسىأ نب ديزي

 مانا ةرج نب ديزي
 ا" قعصلا نب ديزي

 ايا كلل دبع وب ديزي
 مسكرا 143 ا/ ١ مع نب ديزي

 اا“ ةشبكىبا نب ديزي

 اا// ةيواعم نب ديزي

 "ا! ديزم نب ديزي

 مهاع ا48* بلهملا نب ديزي

 !/1 اما" ديلولا نب دب بزي

 7 وراح زب دعو
 ملا حلا دبع ىديزؤيلا

 لل ىراصنالا_سيلاوبا

 اعإإر كب نبركشي

 * ناوعز قمر كشيونب

 /تلاقأو دع نمر كشيونب

 ٠١ بوقعي نب ةرعيبا



 ** مارح نب كلام نب ليلو

 3 نعم نب لياو

 م1 قبقش لياو وبا

 "ا ويه رن ةلبإو

 ١" نهد و ةلياو

 71 عسا عبو
 [5ه ززع رابو

 اا"ا'ىدعسلا ةزجو وبا

 4 ىنابيش مش تنب ٌيِشح 95

 «إ“ جي دم تنفب غيشحو

 رع بالك ب ديحولا

 عر ملا

 5 ةعادو

 م* زيك نب ةعيدو

 5 ةفرولا
 ازعل نادرو

 مهومعز لت اقف

 "وسبع قت كوو

 قف ةقرو

 مك ةعقولا

 معو دوعسم ىرب ىناظ ربدزع 6 حيارجا نب عيكو

 ثا دعس رب ةريبه ما" ناسح نب عيكو

 "أ ةكردم نب ليذهس ا ةدابع نب ديلولا

 |؟41ع ةهره ارا" كلبا دبع نب ديلولا

 7 نارا دا" يافع يضيلولا
 م 11 نايخ موو مره ا! ةبقع نب ديلولا

 "| مرانس رم مره 1 ديزب وب ديلولا

 مس م* ةبطق نب مره م" سلايطلا نيلولاوبأ

 أ“ ةريرهوبأ "0 زم“ هبنم نب بهو

 نك ا ١ *اعقبلا ةبراه

 مز "0! ئاوقتسدلا ماشع ماا“ موعالا نوراه

 مه دعس نب ماشعه وس ديشرلا نوراه

 “5 صاعلا نب ماشه بيسملا نب نوراه

 ا كليا دمع نب ماش 1 ”# فانم دبع نب يشاع

 |٠؟ ةورع ب ماشه |"6 ةبتع نب شاع

 11 ىبلكلا ماشه اا دهحين ب مئاهوبا

 0و يشب نب مشع 41 لليوخ تنب ةلاف

 سان بعك ب صيصع هال بيظو تنب ةظلاع

 معال نافهونب رع ةلاهوبا

 ال“ ةيمأ نب لاله



 ممابإل

 || ىيسح تنب ةنومجم

 ا* طع كلقم كن وهب

 4/ ةنوهيم بأ

 #6 ةبلط تنب ةمم

 عءر*  دعجما ةغبانلا

 ن٠ عا ىنايبذلا ةعبانلا

 7 عوح هحشم ةيجان

 7 رانلا و نب

 "]”ىندملا عفان

 55 هللا دبع_لوم عفان

 "ا" مي بأى وم عنان

 /9 عفان وبا

 1” ةلظنح نب ةتابن

 16 جابنلا

 1 ارو نوب جوتاين
 !/ليعاهسأ نب تبن

 ها” كلام نب تبن

 "ا ورم نب ناهبن
 ه5 ثيبنلا

 جتا

 */ بيلك تنب ةليتن
 هعراجنلا نب

 5 نب عنا

 5 خا خل |

 "1 ةوم نب ظيغ نب ةبشن

 | اةبض نب دعس نرمروصن

 كب سات ام
 11/ كهدسمعدش : 2 000

 ١١ ىمعق نبوصن

 م ةنانك ب رضنلا

 /مة رذنملا ةرضنوبأ

2123 +5 

 ع« رس" ةماعن

 و «٠٠ ريشب نب ناهنلا

 0 1 رقم نب ناهنلا

 11 ناييعن

 *٠ ةثافن ونب

 ”ايزعلا دنع نب ليغن

 زا ىإ وكن
 رع طساق نبرهلا

 اء! ةعصعص بر ماع ىو بم

 ||” دليوخ نب لفون

 0! ثرحلا نب لفون

 !١ قحاسم نب ىقئون

 ما“ فانم دبع نب لفون

 د وي ا

 ١ ةيوقعيوا نت لقون وبا
 هأ لهن

 9 ضايع نبراين

 ”/ شناوونب

 مكب اورلع قوناولا

 "٠١ عابسلاىدأو

 وي
 11 قفتنملا ىب دفاو

 3 ةدقاو

 ا ده ىدقاولا

 5« فقاو ونب
 رع طساق 0 لياو

00-2 



 ما“ ان زاوهنبعبنم 2 “رماع نب لضفملا

 "1/1 كشار نب يام |”"”ىذياعلا ساقم

 | لوراجلا نير ذنملا "ا بعك, ب ورم نب سعاقم

 ا“ ريبزلانيرذنملا 2 رعاشلال بقم ىبا

 |ال"' ذياع نيرذنم سرع دوسألا نب دافقملا

 م مشنم مز“ طرقم

 1| رفعج وبا مم موصنملا 1*9[ سابع ىبأ_كوم سقم

 ريف

 1/1 3ليبع نب ىسوم

 اد هرب سوف

 1 قوعشم نب ننو»
 1! ىداهلا_رسوم

 بد 1 ىرعشالا سوم وبأ

 ||| ىلع تنب سدوم ما

 !1!موصنم تنب سوم مأ

 الا“ ةبهبوم وبا

 10م ريب ا م“ ”مهتعملا نب روصخم "انا ىدزالا لوحكم

 1! موصنملا نب ىدهملا !1"ىدهملا نب موصنم اء ماس“ ماشلا ل وحجم

 مالا ةيدهم وبا او نب موظنم 11 يخل كيز نب فنكم

 "| ةرهم "ا لعس رب ةعنم سان ناكلم

 "ها ديزي مزهملاوبأ "ا ثوحكت ب ديبع نيرقنم لاع هع ىيلم

 مها" ةرقص_وبأ نب بلهملا مرع دكنملا ماسالر ماع جيلماوبا

 ءا/ ةعيبر ىب لهلهملا م* ةلونم 2 53/لووج تنب ةكيلم

 زعم ةيذج نب وهم ا“ ثوحلا تنب ةينم |" نسحلا تنب ةكيلم

 01” .راع ديم 1 نب جروم 50 .رانس تنب ةكيلم

 |/! 1 دك تنب نوسيم "ا ىليجملا قروم 1/ ةيثيللا ةكملم

 [رعرع ورضا نب نرؤهلا "7 ةزوملا ماع* زكيلم ىبأ نبأ

 ا سيق .رب نوم 18” تاوهش سوم ”«رعاشلا قزم ا

 ماا نارهم نب نومهم |“ حط ب ىسوع م وصعأ نب هينم

 ال !6' ثرحنأ تضب ةنوهم "! رفظ ىب سوم ا“ ةوكن نب ةهبنم

1 



 رسوب“

 م«... اليع نب قذعلا ا" نزاوه نيركب نب ةيواعم !ءارعاشلإ سلع نب بيسملا

 م١ عفيسم

 م1٠ باذكلا ةيليسم

 ه١ داصم

 ١١ جرهم نب عدصم

 ه* قلطصلمل ونب

 ا“ يبزلا نب بعصم

 |"! دعس نب بعصم

 |“ .رجرلا دبع نب بعصم

 "ال" “٠/ ال يمت نب بعصم

 | © ةبقو نب ةلقصم

 +“ ةريبع نب ةلقصم

 اما ورم نب ضاضم

 "ا رخص
 دس
 "ال1“ ا" هللا ذبع نب فرطم

 م“ نزام نب فرطم

 ا دورطم
 مست فانم دبع نب بلطملا

 ام« لبج نب نأعم

 م11 ءارفع نب ذاعم

 ار ناعم نب ثذاعم

 /"* ديوس نب فورعملا 11 نايفسوا ىب ةيواعم

 1 حيجنر شعم وبا |1إ/ ال

 اد"ىانس نب لقعم 1١*هللادبع نب ةيواعم

 ادا نرقم نب لقعم "51 ىدزالا ورمي نب ةيواعم

 "٠١ ا” راسي نب لقعم م1 بلغت ب ورع نب ةيواعم

 الاب كشا زب عملا م١6 يلسلا ورع نب ةيواعم

 قرع كشر نب مم ام' ةعيدو ىب بالك ب ةيواعم

 "1 رصعا نب نعم "ار فعج نب كلام نب ةيواعم

 !!!ىدع نب نعم 1*ناورم نب ةيواعم

 01“ كلام نب ىرعم )1 ديزي نب ةيواعم

 مث” ر ماع نب صيعم ١*1 ”*هريوضلا ةيواعم وبا

 م*وميىبأ نب طيعمو بأ ١*1 !الا الان" ىنهجما دبعم

 ا!!! بيقيعم ١ سابعلا نب دبعم

 ا" هن دبع نب لفغم ثا بتعم

 مال "ل ٠٠١ ةبعش نب ةريغملا ٠ 1| بهكىبا نب بتعم

 ا” را ممع نب ةريغم ا 11 11 9ع مصتعلملا

 را قربخلا م, مرا نبع نب مخم
 ؟* يسقم نب ةريغملا «** 14 ناندع نب كعم

 1 لفون نب ةريغملا ا" *يلس ىنب ى دعم

 /٠؟ ىضبلا لضفملا 111 سيق نب بركى دعم



 ثا ىراوم 1 نابح_ نب يك نب كه

 كو كلام نب عترم م فسوي نب ديهع

 91 زافك نب ثثرم اللا عع ديبع ىبأ نيواتخما

 مالزع ريع

 ”* بلطملا نب ةيبرخت
 "الفون نب ةمرنع

 ا" ةظقي نب موزؤخ
 "1 ”** ديزب نب كلغ

 مالا' ىدزلا فنخ وبا

 "ل1 ىلع ىنيادملا

 17 يدم

 !ةء اخ وب كردم

 "ا سايلا نب ةكردم

 سوت جيدم

 0 جح ذم

 ما دأ نبرم ظ

 ؟- نبق قوم
 11 لجاوم

 كو -*' جذم نب دارم

 ل6 عيبرلا نم ةوارم
3 

 01' ىقعج نب نوم

 [ا/ال ةناجرم

 مالا" ,اطعلا موحرم

 |/ مت يحل نب ناورم

 ارثا/ ام“ ده نب ناورم

 معو لهذ نب رم

 1 ميدو نبقوف

 كا ل

 ةيففل د

 "“ بعكىن ب قرم
 رمعإر| موثلك نب ةرم

 م لكلام ىب ةرم

 رول 37 دروع
 22 دا نب ةنيؤم

 م

 ما ةيفرسم وس لدى 3سم

 مرن“ ىددجالا نب قووسم

 ابا نانا نوف ري

 سءإ| معرس مادك نبر عسم

 0 وم ند لوكسم

 “ا "1 هللا ذبع ىدوعسملا

 ا"! رجرلا دبعىدوعسلا

 عال ىلع فرقت تفثب كيشلا

 الا 1*ا/ ىركسم

 16 .ىكشم أ
 ك لإ

 ما“ ميعاوبا 7 ملسم

 برعم طايخا يلسم

 1/1 ةبقع نب لدم

 مال ااا ةبيقق ىب ىلسم

 ا"ا راسي نب ىلسع

 امالاع ىن لولا ملسم ,وبأ

 ا/1/ رجلا دبع يلسم و

 مم اة .رجرلا كبع نب ةيسم

 الا ةموخ نب مىسملا



 وا

 174 كعس رب كلام

 “١ بعص نب لكلام

 سالو مع ا كام

 رب رب

 عرب لج وزب

 م قحالز لجوبا

 برع ةثتراح نب عمج

 معمر عاشلا مووفجلا .؟ازلاع 1115 فوغ رب كلام

 اك ةفصخ نب براح "ا" ةنانك نب كلام

 ماعا/ر اثد نب براك 1**فوع رب ةرم نب كلام

 وم نب براح "ا عهسم نب كلام

 سرع رهف نب براك "ا رضنلا ب كلام

 ا"* عر ذالا نب رجح |” ةريون نب كلام

 م رعاشلا نوبأ 2 1!ةمركع نب لكلام وب

 69 ةروذح وبا 14 هللا دبع .روماملا

 /١! ىلع نب نس 5 ةلاضف نب كوابملا

 معا“ يتذح نب قرا 1 درعإو موزع 6 نميحملا

 *«ىقتيللا ةمانج نب يلح 2 م*«رفعج لكوتللا

 مالا ةياهاجلا و موي :٠ زو يدفعلاةبقتلا

 مر غلا م معو ةثراح نب فىثملا

 1 ييعاربأ نب ده م: ديزي نب ىنثملا

 نر معو قاض لإ نيم كاف اما مراد نب عشاج

 !و1ع .ريمألا له 144 لوعسم نب عشاج

 1/1 41/ر كب لا ملال ديعس رب دلاجم

 اا“ رفعج نب كه 2114 دوعسم نب دلاج

 [١ ري ذا

 /19 دبه نب ده

 ااا ةيفنحلا نبا ده

 ازا دعس نب دهن

 الا نايفس ىبا نب ده

 رام" نيو نب له

 11 01 جيت وب دي

 ؟51ىراصنالاعللا دبع نب لهع

 11 .رسحل نب هللا دبع نب ده

 مال نيعس نب هللا دبع نب نه

 !* * وم نب هللا دمع نب دجن

 ادرس ليقع لرب لج

 دينيا ا

 11 نأمع نب ده

 مازن هدلتيلت ارا نص

 011 هلك رج يع

 /1” ناورم نب سيح
 سا ةياسم نب ده

 م١ بيسملا نب دي

 ا« رذنملا ىب دج

 مماع ,ىكنملا نب ده

 “ا حسأو نب ده



 ©" دعس نيوبللا هرم ا" هلا دبع تند موثلك ما

 01 1]' ىلع كش ىوقلك ا

 رم */لضفلا تنب موثلك مأ

 7 "| دهحت تنب موثلك مأ

 سال فلك

 ا” عورزرب نب بيلك
 رع« لكلا

 ١ نيصح ىبزانك

 95 ١1 ةعزخ نب ةنانك

 رعال 'ركشي 5 ةنانك

 ب لش نب ةدنك

 مالا دللأ دبع 'اوكلا 5

 7 أبس نب نالهك

 هلا ىرمنلا سيلا

 "١ ةورف وبأ ناسيك

 1[ رفعج تنب ةبابل

 رسب اوال ثءيعلا تنب بابل

 ؟سيقلا دبع نبوبللا

 111 يبو رد كامبل

 عا بعص نب ميج

 لي يكاوبا

 من ليذع دوب رابح

 ه4 تالع جوف 5

 م1 ةرمخا ناسل نأ

 لا ميكحلا ناقل

 "*”موسنلا بحاص ناقل

 "* صنفان يزيل
 ماس تلاغ وب: ىول

 6 واهل
 *وفلج عوب يمل
 !*ةةينهل ىبا

 مها #0 ةعيهل ىبا

 رع ثيل ونب

 مه” دعس ىرب ثيللا

 "ا يلس ىبأ نب ثيل

 عرع ع ةيليخالا بل

 مب

 ميس مع ليل ا نبا

 س4 ءاهسكلا اه

 مساع باس نأمرف ىنوشجاملا

 1 مصتعملا مأ ةدرام

 وعول ةعصعص ىب نزام

 "* ةوأؤف نب نزام

 "| موصنم نب نزام
 وس ناذبسام

 3+ 78“ ىشنأ ساو لكلام

 هاع رسسوألا نب كلام

 "ا//سوأ نب كلام

 "ا" رفعج ىرب كلاف

 «* مارح نب كلام
 رعاع طيطح 5 كلام

 ها ريهج نب كلام

 9ع رادلا كلام

 معا رافد نب لكلام هال اع 4* دوكسم تنب ىليل "1٠ ||* 69 هللا ديع تنبةبابل

 |[ ىراهيلا ثنب ىبيل 1 ءراصنالا ةبابل وبا

7 

 ه١ ديز وب كاف



 مب

 "ا" شيرق

 م“ طيرق

 ما عيرق

 مه: "1 ةيرقلا نبا

 ١9 ةدعاس نب سف

 ه* لماسقلا

 ا هيلف يزيل سف
 ا“ بعك ربرهشق

 ه1 ا“ بالك ب صق

 ١* كلام نب ةعاضق

 "| لعم مرب ةعاضق

 ما ةاجغلا نب ىرطق

 مدفوع لجع ىرب ىطق

 بيعت نب ركل
 "لسع وب ةعيطق
 مان يبكح نب عاقعقلا

 اء موش نب عاقعقلا
 مال جايولا بنعق

 1 ةيبتق زب رم بفعق
 اناا ىللا دبع ىبنعقلا

 ا" ىيعق

 كاع ثرمحلا تنب ةبدلت

 مانا ةبالق وبا

 ميو "ا سايلا ىب َدعَق

 نيف

 "7 وانتو كب

 ااا ةرف ةرطنق

 اعا3فنق

 هز* لقاوقلا

 "1 ةبلعث نب سيق

 ”رعز عرب قسمت

 هر وكروكم
 4-0 طاف نع زوك

 877 عينا وبوك
 م'* ىلع ىءاسكلا

 مولا ىسلكلا

 "1 رابحالا بعك

 0 جرزخ نب بعك

 اك ةعيبر نب بعك

 !/1 كعس نب هع

 اثالال "1 موس نب بعك

 ملل بع نب بعك

 ةيفلاووب فعلك

 |الاع لكلام نب بعك 1:48 ٠الأ امان دعس ىب سيق

 عال ةباكع نب سيق

 |الاع ةمرخح نب 35 مق

 اعا/ر كشي ىب بعك
 مالإ/ ٠١ ةبعكلا

 "اع قرم نب بالك

 «أ ريو نب بلك ٠ ا" تايقرلا_س يق نبأ

 "| نيقلا ونب
 1 دكسأ نب ةلهاك

 اس 2 ق : ك وبأ

 مو حك ىلآلا

 ونيل ني عونك
 "*الاركب ى أ تنب موثلك مأ . "< نزلا دبع نبريثك



 1 سامعلا نب لضفلا 19! ةط رب نهك تنب ةبطاف

 ٠© ةهكأذ ونب “| ةبتق_ونب !١ ةبتع نب سابع ىب لضفلا

 رعد يهنلا

 )اك "| كيدذف وبأ

 "ال٠ ىيبحن *اوفلا

 الا ا”'ىنايح نب تارفلا

 وفر سارف

 "1" ناسح تنب سارف مل

 3 تريح
 9/١ ديهارفلا

 ال" قدزرفلا

 مس اعرفلا

 ريد نوعرت

 !ْ /1(يساقلا تنب ةورف مأ

 /ااع ةفاحت يأ تنب ةورف ما

 ٠١1 ةعيرفلا

 * ىايبذ نب ةرازف
 نا مزفلا

 مره ةلاضف

 س*أ يكل ىرب لضفلا

 ”١1 عيبرلا نب لضفلا
 !1؟"لهس رب لضفلا

 م54 ضامع رب ليضفلا

 سمعا ةفيبلخ ىسبرطن

 مسا" سعقف

 هز ميقنف

 اء/ىنامزلا ىنفلا

 سم كلام نبرهن

 لام نب مف
 ** ةريهف وند
 موا 1“ ىويج از وريف

 !ل|شاخشخلا_لوم «زورجف

 بورت ناطراقلا

 ا” ىوهلا نب ةراقلا

 ا*9 بنه نب طساق

 1 نجرلا دمع ىب مساقلا

 1١" لضفلا ىب مساقلا

 1/1 وعم ند يساقلا

 111 111 نمتوم ا مساقلا

 "س يبق ىبأ

 11/1 ”ٌثيوذ نت ةصيبق

 مار ةزباقع نب ضيق

 موو

 رسءإ ريرسرع ماعو موج ةداتك

 رمال رس 5 لم نوب هديل

 1 نعم نب ةبيتق

 /1 ةلبنف

 *لا سابعلا نب يثق

 م“ ةفاحت وبا

 الع وباع ىوب ناطخت

 ارا بيبش ىرب ةبطعخت

 #0 دزألا نبرادق

 ٠١ فلاس ىنبرادق

 !ا4 ليدف

 ٠٠" قثاولا ماسيطارق
 د

 و ىدرف

 مر* طرق

 م٠ ةفرق ما

 سار دكلا ةرقرق

 *" كلام نب نرق

 /ازع ةفاحت يا تنب ةبيرق



 سرع

 ما بيبح نب منغ 117 !1١ سوم نب ىسيع ٠١ ىيجنالا للام رب فوع

 © ةيما نب صيعلا وبا 56 سيوالا نب كلام ىرب فوع

 سو 3 معن بيق منغ [ابرع |هزع ** وصح نب مرردع اا/ ةلظنح نب كلام ىرببفوع

 "اركب ند ةيواعم نب فوع

 ف نسحملا ىنوعلا

 "*ورع نب قوعلا
 "1 رتعج جون نوع
 3 هللا دبع نب نوع

 اع“ هللا نبع حر وع نبا

 االاراج نب ضايع

 0 دسأ ىم ةرضاغ

 عع طيطح ىب ةرضاغ

 1 ةعصعص نب ةرضاغ

 ا"ارهف نب بلاغ

 هز نمانغ

 |” عوبرب, نب ةنادغ

 ا ةيزغ

 8 ينابسغ
 10 كابع رب ىراسغ

 لع ةشارأ نب ةضاضغ

 *هرتوا جراد دعس لوب فوعي وب دبع
 يوب سبع
 الا ديز نب ىسمع

 |1 خلط .رب سيع

 11* ىلع رب ىسيع

 الإ هع نب سمع

 "اا ورم نب ىسيع

 ماع“ سيع_نبأ نب ىسيع

 مو حيسلا ىسيع

 اء” ريشق نبا نافطغ

 ات” يشق نبأ فيطغ

 ما“ رافغ

 رسال زبر رسل ءاصييتلا

 مايل ”ردنغ

 معا ملغت نب منغ

 00 يخت نب منغ

 و نب فج

 5[ كدأ نب ثوغلا

 انف عزب توغلا
 2 تت نب ثوغلا

 !ىفوع رب" قود نيب ظمغ
 مسءإ مرعع_قةشم ىلا ىاليغ

 11ناوزغ تنب ةنخاف

 ر«زب هال سلع دسأ تنب ةيطاف

 1 .رسحلا تنب ةيطاف

 1 *1٠ .ويبسلا تنب ةيطلف

 م* تاشرتحلا تنب ةيطاف

 و ةديأز تنب ةيطاف

 وع تزوج شق تنب 2 كاف

 ام كليلا دمع تنب ةيطاف

 7" باطخ برم تنب ةيطاف

 11 ذياع نب مم تنب ةيطاف

 1 1ىبنلا ده تنب ةيطاخ



 1١ حسا نب ورم بهل بسلا جيروم

 |" ل" برك ىددعم ىربرو م !/1قانم ديز نب لعس ب و

 11 تروم نجوم ١" نايفس ىبأ نب مم

 مه ةعيدو نبورممع 2 11 بيعش ندور

 "بقت نبومم 1/8 |” ”"صاعلا نيرو مم

 "*« نرثي نب وم 7 ةعيبر نيرماع بوم
 "5 ةيما نب ورم و بأ” ** ايقيؤم ماع نب مم

 "لا ضوحلا وميوبأ 2 01/ ةسبع نيورمم
 مال“ ام ىنابيشلا وم وبا ةااليقس

 11ناهتع نيم

 اوم نم ورم
 56 فوع بوم

 كا
 ال1 طسأق نب وم

 "1 سيم وسو
 ع” بالك نيو

 "ا موثلك نب ورم
 هع كلام رب ور

 ١ ناووم نب

 نس

 مور

 ١ يغب ىوم_ربجم

 ا!” نايفس ىلا نب ةسبنع

 م“ لياو نبزفع
 ماع ةعيبر نب لسأ رب ةزنع

 هرب روب سنع

 ها ةفاوع
 ||| دليوخ نب ماوعلا

 "*/ حاضولا ةناوعوبا

 آ/ عض تنب'اموعلا

 ”*| ىبارعالا فوع "ات فانم دبع نيو مو بأ

 اا ةناهب نب فوع لالا لاك هال "العلا نب و باند ول "1 دع وتو

 |ر“ا هللإ ديبع تنب ةرم

 ا!" ىذع تنب 7

 0و ندا
 4 ثرححلا بريم

 ا برعم

 "!١ ىصق نب دمع برب

 !"صاقو ىبأ نب جه

 رعوع 0 رمق نب فوع

 ** جرزخحلا نب فوع

 من ةأامم ديز ب دعس رب, فوع

 )هنود نب فقع

 4 يخول نوع
 مما” يول نب فوع

 4ا



 مرت

 هر* نلاخ نب ةذع ما ةيقلع نب ليقع

 ||| ىلع ىب سطفالا نس ىلع ما بعكى ب ليقع

 "1 ليو نيزكب ني ليع ٠١ * ناندع نب هكع
 ام*ا "11 دعجلا ىب ىلع اثا' بعص نب ةباكع

 ١٠١ نيسحلا نب ىلع 11 ىصخ نب ةشاكع

 ٠| | ماع بلاط ىببأ نب ليع 4 بعصم ند ةشاكع

 معرإ مصاع نب ىلع رم" بكع

 51 هللا دبع نب ىلع ا" 141/1بيوذ_.رب شاركع

 ا1"ىسيع نب ىلع 011 لهجىبأ نب ةمركع

 1! ضرلا ىسوم نب ىلع 161 ةفصخ نب ةمركع

 ا3" ىدهملا نب ىلع !!”[سابع با ىوم ةمركع

 اء بيلع سيق نب ةمركع

 «( تانج نك هلع مالكم
 مفيلع وبأ 17 ةثراحىب 'العلا

 مثالا“ 1“ ريا نب راهم #1“ ىموضحلا ىب ءالعلا

 ماع“ للا دبع نب ةرامع قرح نجرلا دبع ىب 'العلا

 1 11 ةبقع نب ةرامم مايزع ممرعإل زعم

 | رعلا اا نابيش نب بلع

 /5 1” باطخم ا نب مم رغإ/ ىصخملا ةقلع

 ا ديت جارج رم سام زا ةدبع نب ةقلع

 |9* ةاهس نوب ممع 84 عم ةثالع ندب هةيقملع

 ا“ نجولا دبع نب مم ؛4؛ ةيتلعى با ىب ةقلع

 ام“ زيززعلا دمع نب مم

 !ةانيراتتاع ضرب رم

 ااا ىلع نب مم

 كا نيج نب ممم

 ما 11 ةريبجه نيب مع

 "ا بلغت نم نام

 كنف يس
 3 ةحاط نب ىرأمع

 *#ر ماع نب نأم<

 2 دكسأ نب ورم

 ”!ىرضلا ةيما نب ورع

0 
 "ا* ىدنكلا رج نب وم
 | ثيرح نوم

 مالاع اا قمهحلا نو 72

 مالاع ٠٠ ةيج نب وم

0 
 0 جرزنح نمو م

 واتا وع
 اا" يبزلا نبورم
 "ا يعز نبومم
 5 ابس نيو ِ



 عال ميج نب لج اال" نايفس ىبا نب ةبتع

 معاسدللا دبع ب ىرالجتلا |مإ/ ماع نب بقع

 |" روع ىنالجلا 1“ "| ناوزغ نب ةبقع

 عا' لولسلا ريجملا 19 1“ بهكذا نب ةبتع

 ها” ناثدع |"1 لوعسم ىرب ةينع

 مم* .ران لع ٠ ..: ماع صاقو نيا زن ةبقع

 "ا ورم نب ناو دع ملا“ دهن ىبتعلا

 رسال ةيودعلاونب ” و نب بيتع

 اع * ةاطرانب ىدع 2١ طال ثرحلا نب ةبيتع

 ما يشح نب ىدع 1١ "ا بهلىبا نب ةبيقع

 ها بانج نب ىدع امطاثليهس نب ويقع

 ءا/ ب لنج نب ىدع 1« لياع نب قيقع

 ل5 11“ يناح نب ىذع اا بعكن ب كيتعلا

 ا“ ةفينح نب ىدع 1١ ىتبلا ناهنع

 "1 لا/ ديز نب ىكذع ٠1؟ فينح نب ناهتع

 |” ةانم دبع ب ىدع امسا/'صاعلا_يا نب نرامع

 م“ ةرازف نب ىدع اا/ هللا ديبع نب ناهتع

 نإ” بعك نب ىيووعانابا و س* نافع قب راع

 سال وصن ىرب ىدع 0 ١٠١ يرق ناهتع

 1/ىولبلا سيدع نبأ 1711 وعطم نب نامتع

 / جرفلا نب ليدعلا 1؟ىدهنلا ناهتعوبا

 *ا ةرذع دكا موب لج

 سد

 "1 يسوألا ةبارع

 "1/1 بوقرع

 08 ةيدأنب ةورع

 رزعإل ةنيذا نب ةورع

 "زميزلا رم ةورع

 "1 ةريغلا تورع
 منو حجيرع

 عم ارشعلا ونب

 © راهن نب صع

 | ءللا ذيبع نبر صع

 || 9 *ا/ ةيصع ىنب

 مالا انرنال جابر ا وبا اطع

 18 كيزب. نب ءاطع

 |« ”)" 1” راسي نب 'اطع
35 

 أ دراطع

 سا ىنوعلا ةيطع

 10 ”«صاعلاىبأ نب نافع

 "| يلسم نب نافع

 017 لس مر ةبقع

 "0 طبيعم ىبأ نب ةمقع

 اها“ رقعلا

 "١ بلاط وبأ نب ليقع
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 78 ديزب, نب نمرلا دبع

 ر*1131ديعس ىب ثراولا دبع ل مك” يلسلا نهرلا دبع وبا

 مال كيبجلا دبع نب باهولا دبع" 5 3 أ نمرلا دبعوبأ

 1 مايه نب قازرلا دمع
 ”"”فاأنم دبع نب سمن لجع

 11* ىلع نب ديصلا دبع

 م« سهش دمع نب ىزعلا دبع

 "ا" صق نبى زعلا دبع

 م جاجت !نيزيزعلا دبع

 د كوأد 0 ,زيزعلا دبع

 م1 بيهص بز يزعلا دمع

 روز نيزيزعلا دبع
 "صفا نب سيقلا دمع

 99 اا” ةنانك وم خاخم لبع

 م41 مهز/ دايز عوف دحاولا كبع

 ار لككس نب سمهشبع

 مم تالبعلا

 )٠١ ةيواعم تنب ةلمبع

 5ه| ديبعلا ونب

 1“ ةيرش نب ديبع
 امان مان ريع نب لكيبع زلال“ هن م”ايشاهنب بلطأا دبع

 امالع مي نب كلملا دبع

 م11 ريم نب للملا دبع

 ل0 1ا/ ةركب ىبأ نب هللا ديبع الع ا/1"ىلورم نب كلملا دبع

 ه5 ا“ صق ىرب فانم دبع

 مال نأ نب ةانم لبع

 م* دوعسم نب كيبعوبأ

 مالا

 1 بيبح ىب هللا ديبع

 3 دابز نب هللا ذيع

 01 سابعلا نب هللا ليبع

 ١1 شاركع نب هللا ديبع

 م”*٠ لع نب هللا دمبع

 ل مع نب هللا دبيبع

 1 وب مللا ديجع

 !؟1!ىدهملا نب هللا ليبع

 سمإ رمازع م1 _سوم نب هللا ديمع

 اا تن نب ةدببع

 اا'عريبزلا نب ةليبع

 "اا/"ىنايلسلا ةديمع

 عا“ كلام رب ةديجع

 رنا مسام حرجا نب ةديبع وبأ

 "از يعو من ةلاباق أو ند
 امنا ديسأ نب ةئاقع

 اثاا ”اقرو نب باتع

 | ةعيبر نب ةيرنع

 االا/ دايز نب ةبقع



 مسرع

 |ؤاع هللا دبع ما منه |مرع 17 مم نب هللا دبع

 5*٠ لهشالا دبع | !صاعلا نب ومع نب هللا دبع

 | نينا نوب للا نجع

 اا” ميكح نب هللا دبع

 ماع مزاخ رب هللا دبع

 اا ةجنوع نب هللا دمع "ا بابخ نب هللا لمع

 1 رافطغ ىب هللا دبع ال مراد نب هللا طبع

 "1" يحك مدرب هللا ديع “| مك ”لواد رب دللا لمع

 ا بالك نب هللا دبع ا!؟ ريبزلا نب هللا دبع

 "1 كرابملا نب هللا دبع ا“ ةربس رب هللا لجع

 اا .رجرلا دجع نب هل قرع

 ا“ صق ىيرادلا دبع

 نا"* دوسألا نب ىهحرلا دبع

 اما الذ*ثعشألا ني ىرجرلا دبع

 /لار كب ىبأ نب نجلا دبع
 الا |اما/ ركب ىبأ نب نهرلا دبع ”٠ ليقع نب ديك نب هللا دبع !احرس وأ نب دعس نيدللا دبع

 11 ةابج نب نجلا دبع ٠١|| ىلع نب دله نب هللاذدبع اعز |” دادش نب هللا لمع

 ملا 11" حئاص نب هللا دبع

 !1/ رهاط نب هللا دبع

 اذ” رماع نب هللا لبع

 *// سابعلا ىرب هللا دبع

 117” هللا دعب هللا دبع

 | كلما دمع ب هللا دبع

 هن دبع نب هللا دبع

 |١ ناهتع نب هللا لبع

 ٠٠١ جرعلا هللا لبع

 |1” ةورع نب هللا دبع

 ٠١ ليقع نب هللا دبع

 لاب 181 ىليع نب هللا لسبع

 ١٠١ بيسملا نب هللا دبع

 ا"«عاطملا نب هللا دبع

 "ها عببطم نب هللا دبع

 |ا/ا ٠٠١ ةيواعم نب هللا دمع

 !١ لفغم نب هللا دبع

 مااحب ىبأ نب هللا دبع

 الا ةلضن نب هللا دبع

 مالا لفون نب هللا دبع

 5 دقاو نب هللا دبع

 اء! ئولسلا مايه نب هللا دمع

 ازعا ىلعي نب هللا دبع

 "1" بطاح ب ىنمجرلا دبع

 !”؟ناسح نب نمرلا دبع
 مر” دانزلا أ نب ىنرلا دبع

 !الال دايز ايز نب نمرلا دبع

 |“ دعس نب نمرلا دبع

 06 ب قرهس نب نجرلا دبع

 اع“ باتتع نب نجرلا دبع

 الآ" الا فوع نب نمحرلا دبع

 /1/ مساقلا نب نجرلا دبع

 !"1ىدوعسملا نجلا دبع

 ماا ا موسملا نب ىنجرلا دبع



 قا

 "اريج نبرماع
 اعا/ ةفرنح نبرماع

 "*ليدلا نبرماع

 عرب ةعجبو نسرماع

 رعإ' ةعصعص ىبرماع

 الار“ |0/ املا ةرابض نب وماع

 م ليفطلا نبرماع

 رع ةمركع نبر ماع

 // ةريهف ىبرماع 1

 71 سه برك نب رماع

 مزن يل نب_رماع

 مسا عشا نبر ماع

 !91* رماع نبا

 الع رماع وبا

 مل“ ىدقعلار ماع وبا

 ها ** أمس نب ةلماع

 ا" وم نب ذباع

 *]' لعكس رب هللا ذياع

 م'ارهلا نب هللا لياع

 مير ةهزخ نب ةذباع

 امنا تعماصلا نب ةداجع

 كير قا نسابعلا

 11 8 90 بلطملا دبع نب سابعلا

 ||" ىلع ب سابعلا

 131 نومايلا نب سابعلا

 11 دهحن نب سابعلا

 االاع |١) سسادرم نب سابعلا

 الا* بيسملا نب سابعلا مسا قبض ىب دعس نم ةلياع

 6* كلام نب دعس م ةذباع

 /ا/ ؟هوكب ىبا تنب ةشبياع

 / ةينرحا ةشياع

 |م* ولط تنب ةشياع

 ه4 ىنادملا دبع تنب ةشياع

 انا كلملا دبع تنب ةشياع

 ١1١ دهح تنب ةشياع

 موا مالا ةشياع عيوب

 ١١" نيصح نب دابع

 لا دايز نب دابع

 مم# دابع نب دابع

 منن سنعلك مرو اتابع

 راع بلطملا نب دابع

 اما“ اا" ديلولا نب سابعلا

 اا حافسلا سابعلاوبا

 اةهىدهملا ثنب ةسابعلا

 مسا" ىصق نب كعع

 |الرع و ىه] نب هللا دبع

 م** سير كلأ رب هللا دبع

 هر نزالا نب هللا دبع

 الع" سينا ىب هللا دبع

 19 ةنيح نب هللا دمع

 مت سوركب 5 هللا لبع

 81 ركب ىبا نب هللا دبع

 | دوراجما نب هللا دبع

 هذ /1 ريجج نب مىللا نبع

 |١ع رفعج نب هللا ل بع



 سو ةءافكملا مو“ وبر مرسإل جازم 8 ىايضلا

 ما نابل

 ما" باطخلا نب_رارض

 1“ بلطملا دبع نبر ارض

 "دور لو راو
 اال“ ر ارضلا لج“

 | ةأنم دبع ىم ةريض و ند

 للا تي
 7” ةريبيض وبا

 ثا ةبلعت نب ةنض

 *] دعس نب ةنض

 ما ”!سايلا قرف ةقاط

 هالبلطملا دبع.رب بلاط وبا

 نانا ناسنيكن ب سوواط

 1“ .ريسحلا نوب برهاط

 !1؟ ابطابط نوما

 41 ةفرط

 "1 يكح نب حامرطلا

 سارا الع دو رب مسط

 ا“ قريبا نب ةهيعط

 الا !! ىدع نب ةهيعط

 اء“ كلام نب ليفط

 "31 ىنوكلا [يفط

 رشا امه ليفطلاوبا

 هع سيق نب ةبلط

 انااع نامولطلا :يملط

 /١| سا“ هللا ديبع ىبب خلط

 مالا فرصم رب خولط

 ابا ىراصنالا زوطط يبا

 م ناهنع نب ةملط وبا
 س*] رعنال بيبح رب قلط

 65 رسل باذكلا ةدجلط

 11 181 ةناوط

 !ذاع سيوط

 سال ةيهط

 5( ندا نب نط

 سال :نعاكن

 01 ةرارف قزلاظ

 واج ىسرغط
 ٠ جرزخنا نبرفظ

 ياابو ها ند
 م براح بر فظ

 ماع

 "1 يلظ

 "ا عنار نيريهظ
 كاع صقو الا تنب زكتاع

 | دنيز تثتنب ةكتاع

 بثبلطإا دبع تنب ةكتاع

 #1 قرم تنب ةكئاع

 6 ١ صوع ند قاع

 1”* لضفلا نب مراع

 س0 ةيبمأ نب صاعلا

 سس“ ةيمأىب صاعلاوبا

 /-1* لوحالا صاع

 ار ع ا ل ل يداع

 ماا نويجغلا بأ نب ضاع

 1 لمصلا ضاع وبا

 م نع خياع

 7 هللا دييع تنب ةبلاعلا

 11" عيفر ةيلاعلاوبا



 مساع

 "«ىصخا نب نش

 رعو 4 ةبلعت نب نابيش

 اا لهذ نب نابيش

 إل ما" حاصن نب ةبيش

 | ةعيبر نب ةيعش

 سرع نامهتع نب ةئيش

 فاع ءامشلا

 مابا نلف

 ا/ فوداص

 ماك“ ىراسح نب عحلاص

 18 ليبع نب حاص

 |1* 181 ىلع نب حاص

 ماك". اسمك رب حاص

 65 وعم ا جلاس

 ان“ ةمئوتلا ى وم حاص
 ماع ىننحلا حلاصوبا

 ماع ناهسلا حئاصو با

 0٠ خت ونب

 هنيايقذ عارم عابس واب
 مه زييكك نب حابص

 سا حيبص

 ام" سابعلا و راح

 من نينا الغد

 ماو نبت
 كو ديزي نب ء“١ذص

 سال كلام نب ىدص

 "5 دؤوب حزنا فارص
 6 رم“ سنا ىبا نب ةمرص

 ةسانا يحوي
0 
 © لعس نب بعصلا

 اعا/ ىلع ىرب بعص

 ||! ىمرضحلأ تنب ةرعصلا

 |رلا حاط تنب ةبعصلا

 اءا' ةيواعم نب ةعصعص

 | ةيجان نب ةعصعص

 مبا ةنج نب ناوفص
 ماعال مركح نب ناوفص

 |" ةيروفص

 ١/| نؤح تنب ةيفص

 ١٠١ 1/1 ينج تنب ةمفص

 مع 3! ديمعو ا تنب ةيفص

 ||“ ||]' كا” بلطإا دبع تنب ةيفص

 امان رضنلا نب تلصلا

 م" حئانص

 عا ” «ىراحوصونب

 سال ةفوص

 ١| ”نافس نب ببهبص

 غربت ةيواعم نب بض

 م هنارقكلا

 |رسرع 0ا/ر يبزلا تنب ةعابض

 4+0 بيبضلا وئب

 "لج نب ةعيبض
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 1 ءض ونب

 م١ معن .راهفس رب كالا

 "امى رهفلار سيق ب ىكاىقلا

 مز١ لرقزل ا



 كا يلس نم وك ايش

 © ةدانج و 2

 6 بدنج نب ةرهس

 م“ بيبح نب ةرهس

 |اثإ العال ةركب با 3 ةيهس

 ارساو |" راهع ما ةيهس

 5 نانس ونب

 ا؟“ناغس ىبل نب نانس
 "س9 رص نب نانسوبأ

 197 كهاش نب ىدنسلا

 5 ةبيبز "دوس

 ع 1 ةعمز كننب ةدكوس

 ا0/ طبيوس

 "٠١ رقم نب ديوس

 امال ىرذألا كرهس

 31 ةمالس نب لهس

 ريخا نب لهس

 9 منغ نب مهس

 01 فوغ يزود عزي يؤس
 ١ ١ صيصه حرم يهمس وخل

 "١ نيرلا دبع نب ليهس
 الرع زرع © كارت نى ليهس

 ١" عفار نبرايس

 ساليسلا

 ماير ”راوس 2 ةبابش

 كي ةوبشو نب

 ما ةمربش نبا

 "1 'اصربلا نب بيبش

 ٠١1 ةميش نب بيهبش

 مالا ةورع نب ليبش

 م« حاج

 عع جرحت ونب

 21 ضخلا

 مارس وميوشلا ربا

 سعد

 ٠١9 سوأ رب دادش

 ام”ىداهلا ىب دادش

 ١*! ةيسح نبل يمحرش

 "1/1 ىماطق نب قرشلا

 ""!ىضاقلا حرش

 اعإ ديرشلا

 فيوشونب ١

 ”«| "0 هللا دمع نب كيرش

 رسم ربو رند جاجا نب ةبعش

 م1“ "1/1 رماع ىبعشل

 م٠ ايعش

 اا بيعش

 مال ريعشلا

 اما ءافشلا

 م" نارقش "2 6

 مسا ةرقش

 " * زر ارض نب امش
 14 ةيساهيشلا

 تاي ىدنا و
 ماع .رش وجا ىذ نب رمش
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 د

 [1 خمض نب كيعسشس

 م |١ صاعلا نب ديعس

 راع ١ ناهمع نب ديعس

 "| ةلياو نب كساكسلا

 لع 10 اخو ع نب ناركسلا
 © ةدنك نب نوكسلا

 !*أ ىيسحما تنب ةنعكس

 شط نري سل

 سءع لع ثنب ةنيكس

 / ماشه نب ديعس

 "1 عوبرب نب ليعكس

 ”1ى ءردنخلا ديعس وبأ

 ! ٠ ليقع نب ديعس وبأ

 نو“ "1 ىربقملا ديعسوبا

 مالا“ بدومل ا ديعسوبأ

 ا* ةورع تنب كيعس ما

 *| دعس نب نامالس

 نم نام 0[ لز لا لكلس

 "ا موصخم نب نام الاس

 !1" ليبسلس

 االال دايز نرب لس

 1” يلاس نب لس

 ** كلام نب ىلسلا

 ااشل ىفرا مسا جيابلا نايس

 ا/ سرافلا نايلاس

 رع قرزالا ىب 00

 45 عوكالا نب ةيس

 ”*اليهك نب ةيس

 1 لياو نم ةياس

 ملا ىكذوبتلا ةيسوبا

 ا/1// صفح ةيلس وبا

 اما“ ىهرلا دبع نب .ةيلس وبأ

 1 ةيما_ينأ ثنب ةيس ما

 ؟!”ركب ىبأ ثنب ةةباس ما
 كا“ لعس تنب _يلس

 /اع رخص ثنب_ لس

 ات وسكس
 اك * 1 سيهت تنب _ملس

 برع براك تنب ىهلس

 *' لولس ونب
 ها حيلس

 عرع ةلّلسلا نب كيلس

 كل 3 موصنم مز مجلس

 ادا ها ناجم تنب مياس 5

 11 لالب نب ناهلس

 مسا مل* مع يتلا ناهلس

 رح ون اعلم

 ا كلوا دبع نب ناهيلس

 ريك ناهلس

 نكي نع ديب

 امال ا/1" ماشسه نب ناهس

 هزع كلام نب ةهيلس

 اما برح نب دكاهس



 يرو او
 [/ ١٠١ لع نس ديز

 ا*[ 1 مج عز ديز

 اهل 9 ١ ومع نب ديز

 *| نالهك نب كيز

 بالم 11 شح تننب بغي

 11 اع ةهزخ تنب بنيز

 .|*1 ىلع تنب بنيز

 ا” ةيواعم نب قابسلا

 مر ى هريس نوي ا/ ارو ١

 "نادي نم عيبسلا

 " ”نايبذ نم عيبس

 ١ نزاوه نب عيبس

 مدإ/ 1ليأو ناب

 "ليوا لو عوج منح

 ىدسلا ١1١

 ا" رعاشلا في لس 511 1! وعظم تنب بنيز

 ا”/| ةراس وبا

 هع ةدعاس ونب

 هرع ماسو نب

 رخل 0 ملاس

 11” هللا لبع نب ملاس

 ا""1 ةفيذحىبأى إو م لاس

 00 رم ع ول ىف ةماس

 1 عرقالا نب بياسلا

 اا" ماوعلا نب بياسلا

 09 ايارسلا وب

 ٠٠5١| !؟]م/ فرس

 1 هللا دمع ىب ىرسلا

 ا" يعهاربأ نب دعس

 "ا نزاوه نركب نب دعس

 ماو وبا دعس

 ٠ ىلوخ نب دعس ”1!

 "ةيقبجيورب دج

 كيف

 ت٠ زيدلا نب دعس

 ”* رايب ذ نب لكعس

 سال غانم ديز نب دعس

 !ايرع حرس ىبأ نب لكعس

 مسا ةبض نوب كعس

 |" ةدابع نب كعس

 سَ لبع نب لعس

 ا" لب نب لكعس

 |" ةر أزف نب ى دع نب كعس

 هو ةريشعلا دعس

 رس طرقلا لعس

 ع 18 سببق ىرب للعس

 ما" ىوأ نب لكس

 5“ مأرح نب لكلام نب دعس

 عب ورع لوعسم نب دعس

 [!اع لعأ صاقو يبا وب ىعس

 مالا رسال

 5 مدرع كلعس

 لال و يمج نب ليعس

 ش 06« ثيرح نب ديعس

 | ديز نب ديعس



 مسرعا

 مع ىارلا ةعيبر

 ثا 6ا) رماع نب ةعيبر

 ””سهنب دبع نب ةعيبر

 ١ ”ىزعلا دبع نب ةعيبر

 عال لجت ىب ةعمبر

 71 بعت نوب ةعيبر
 اك بالك نب ةعيبر

 عز“ كلام ىوب ةعمبر

 معرع ”ارازن نب ةعمبر

 "3 ةويح نب ءاجر
 م11 ىدراطعلا ءاجر وبا

 "1 لكز

 5 لاؤروبا
 م1 ىنابغر وفا

 1 ييلس نم ةعافر

 6 جبدخ نب ةعافر

 5١ ةعاضق ىرم ةديئر

 ا زنع سس ةديئر

 1 شاقر

 نارك تءغئف ةيقر

 01 7ىبنلا ده تنب ةيقر

 ٠ع ةواغزلا |” ريبزلا تنب ةلمر

 م*1ليذهلا نب_رفز 2 51 بالك نب ساور
 رع هللا يت نب نامز 1 مورلا

 مز“ هللا دبع دانزلاوبا 1

0 عوبري هو حابر
رمد دلاخ ىب ىهرلا 

 نوم 

 ما" ةينزلا 21 نافطغ نب ثير

 هم نارهز ااا يشاهىبأ تنب ةطير

 درع ممرع بالك نب رع ام ةيوازلا

 مز“1 ديحن ىرهزلا 77 ةبض نب دعس ىم نابز

 م» ** ةمذج نبر جهز «”راييس نب ناز

 مث" رعاشلا و يهز 1١ نار دب نب ناقربزلا

 م١٠ 115 بيسملا نبريهز مسه ءادوس ةبيبؤ

 !الاخ الاا/ 1" ىنامفس ىبأ نب دايز © بعصلا نب تو

 اال وب دايز | 1! رفعج تنب ةديبر

 "ا نزاوه نيركب نب ديز 01 هللا دبع نير يبزلا

 امم تباث نب ديز ”7بلطملا دمع نيريبزلا

 اله + ةثراح نب ديز 0 ماوعلا نيريبزلا

 سءا "51 بابحلا ىب ديز 0 رهيبح نيرو

 ام هاوبلاخ نب ديواسعب ناادبوبعا يخةرارز

 "” ىفنوأ نب ةرارز

 مال“ 141 ليخلا ديز *1 جرشم تنب ةعوز



 ١" ىبادمهلا رد

 م” ىدروأردلا

 رسل ادردلا وبا

 5 ةيصلا نب نيرد

 1 مراسم هعنم

 "5 ةليدج رب ىمعد

 1“ ةلظنح_ رب لفعد

 مسءرع عرب "اف جلا ةغد

 0 ا ل وما

 م ةيمدلا ىبا

 ١ (* ودلا

 "1" نادود وب

 1 دسأ نب ىرادود

 هاب كزالا نيب سود

 ه* ىاث دع ىب سود

 "٠" نفود

 عال ةفينح نب لودلا

 عيا سعرا جفوعب

 «ارماع نب ناهد

 7 ةرطو قط وخد
 ٠١ رع ءانهدلا

 اما“ ىراعمس ريد

 يرش نب ليدلا

 “ومع نب ليدلا

 رك ةنانك رم ليدلا

 ”ا ليدلا

 11 ىييحلا تاذ

 ٠ ”"ضيغب نب نايبذ

 |”:ىرافغلارذوبا

 1 ما ناوكذ

 *| ىيعو وذ

 ماله ؟ ةبيقرلا وذ

 ممال:ةمركا وذ

 الغ بيلايشلا وذ

 ما ىينرقلا وذ

 ”/لفكلا وذ

 اة ويداولا وف

 اك* نيديلا وذ

 ا"/ا هللا يت نب لهذ

 كا ةبلعت ىب لهذ

 "| ةبض ىب دعس نمزهذ

 ١“ نابيش نب لهذ
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 ما يلا وبا زجأرلا خكا

 كا" رعاشلا ىعارلا

 "يقرع 82و
 | ثيل نب عفار

 | عئاروبا

 1 بابولا ونب

 3 سيقلاى وما تنب بابولا

 "7 خابر وغب

 ا” نجرلا دمع نإ: حبر
 ماا سنا نب عيبرلا

 "1: نينخ نب عيبولا
 اياب ري“ دايز نب عحيبرلا

 م2 صاعلا.أ نب عيبرلا

 ا ىزعلا دمع عون حبر
 "11 ىنارهزلا عيبرلا وبا

 اع ردح ةعيبر

 امال عوج ةعيبر

 1 تييجمح ةعيبر

 هاربا نوب ةجمبر



 موعد

 هيف

 الا

 24 مساراهنا نب يدح

 ا ودظراىوجرتاد
 45 ماع دليوح تنب ةجدخ

 !"ا“ (قابوخم ا

 مهو دانرخ

: 
 * ناموطرختا
 م“ ءاقرخ

 مالا خبيب خا

 اان كتاف ىب مرح

 هرع سرب ما ةعارح

 سوالا ىف ىف جرم

 ا

 * ةفراحيتم خيرروتلا

 "1 فول قب ةيزخ
 ضدي ةيرح
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 1 ليقع نب ةجافخ

 ملبس وم فافخ ونب

 م41 14 ةبدن نب فافخ

 2 |“ يلخا

 "جلا فلخ

 هلي ةبقع نب فيلخ

 5 دهان ب : لكل ا

 ر*أ فلئنخ

 ما وممم تنب ءاسنخ

 د رت“ هز' 320

 ١1 5* ىظنم ثنب ةلوخ

 | رس كسا نب دليوخ

 "ال٠ ىدع نب رايخلا

 ه» كلام نب رايخ

 رس عزمي ةريح وبا

 11“ راو زييخملا

 رمالال باد نبأ

 اا* قباد

 ٠*ىناه نيرادلا ونب

 سرع ةوكنلار اد

 2 كلام نب مراد

 مءا/ى ءاطلا دواد

 0 نجلا دمع نب دواد

 111 ىلع ىب دواد

 ا راورم نب دوأد

 رع دنهىبا ب كلواد

 ما“ سلايطلا لواد وبا

 مر

 نزع ءاعننأ تب ةجاجد

 ا ىراصنألا ةناجد وبا

 عا” ب يواعم نب ة» م

 اة ىبلكلا ةيحد



 ** ليلح نب
 ساد ثرحملا تنب ةهلح

 ا“ بيوذ ىبأ تنب ةملح

 ا" ةماسأ نب داهح

 مت ديز نب دايح

 "5 ةيلس نب دايح

 ماع * اهل و كاح

 يغش ا
 اخشاب التعك لوب خرا

 11! نوراه تنب ةنودهج

 از رك نابأنب نار

 ميس تايزلا ةزهح

 ؟”بيلزطبا ا
 ه”جراخلا ةزمح وبا

 هر” ساهلا ونب

 سم هل سهلا

 "ردت نيو
 مر: لرسالة لكلا

 |! شح تنب ةنهح

 مايرس دلال جرعالا ديح

 مرعغليوطلا ديح

 51 ديهلأ دبع ىب دي

 اناس .يرلا دبع نب كييح

 111 ةبطحت نب قو

 ماير ةنلا داتا ىديبلا

 "بس نيازي
 سال نأ نب سيه

 1" ماشه تنب ةهتنح

 اهز* ةعيبر نب ةلظنح

 |" .رايفس ىبا نب ةلظنح

 الع رماع نب ةلظنح

 سا/ كلام نم ةلظنح

 رعا/ مي نب ةغينح

 "عا ةفينحوبا

 اسرع زا نب ىينح

 ا" نيراوح
 ١ع خغصخ تنب ءاصوخلا

 ما رياظحلا طوح وبا

 الإإ رع كيرش نرد ردو

 / رشبلا مآ ىوح

 !1ىزعلا دبع نب بطيوح

 ه4 جورب

 ؟ ليلح تنب يح

 "4 طرق تنب ىببح
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 "/(ن اودع 0م ةجراخ وئب

 اه" صح ب ةجراخ

 اما“ كيز نب ةجراخ

 *" دعس نب ةجراخ

 "ا نانس نب ةجراخ

 رمه| "ال بعصم رد ةجراخ

 مار“ تمزح نب مزاح

 |/ كرتلا كلم ناقاخ

 عر .زغتم ليسأ نب دلاخ

 اا“ ر فعج ند دلاخ

 مها ءاذعلا دلاخ

 ماا شادخ ىب دلاخ

 اء ريبزلا نب دئاح

 ٠١ ديعس نب دلاخ

 ” "انس نب دلاخ

 ٠1" نأوفص نب دلاخ

 مهرس هللا لمع نب 1

 !٠١ ىاهتع نب ناك

 !"مةبقع نب دلاخ

 01” جذم نب .دلاخ

 لو ديلولا نب دلاخ

 9/ 171 ديزي, نب دلاخ
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 58 بكوك ربح !؟1؟ليخلا ديز نب ثيوح |/| معزع فسوي نب جاجا

 احب يمس ما بعك مح رب شيرحم ا مالا م*ا

 5 وس ”" ىفعج نب مرح م*" دهم تنب جاجا ما

 ك1 ةبلعت و هو نصح اللا“ ٠١1 كليوح نب مازح ارا 15 اع رجلا

 نمار ةفيدح نب صح )"17 عوبر»ا نو مازح ا“ "1 ىدع نبرجج

 1/1 االاع ريمن نب نيبصخلا 16 ال بوقعي ةرؤحوبا ا“ |موجج

 ما" رضع سإو 1 ا“ تبان رب ناسح كنف ينل نب سدح

 همرعد ه* زي زطح 9 رسح ونب |هرع مهودب نب ةفيذح

 اما" ىشج نب طيطح ما” ماع نب لسح ٠ اهلا نب ةفيذح

 1 صاع نب صفح 1“ ةيواعم نب لسح ا ةبتع نب ةفيذحوبا

 ٠٠" ثايغ نب صفح 1/1“ 1١ ىوصبلا نسا ** ماذج نب مارح

 |** 995 هللا دبع تنب ةصفح !؟/1 نسا نب نسما ١" لس نم مارح ونب

 1[ 11 يع تنب ةصفح !91 لهس ىرب ىرسحلا امن ارح

 ه]' كعس نب مكحلا سءإ م00 ملاص ىرب ىرسحلا سد ةممأ نب برح

 8 ”"صاعلا ىببأ نب يكحلا ا 0*5 ىلع نب ىرسحلا "ا نزاوه نب برح

 مال“ ةييتع نب ميكا 1/1/4 ةبطعن نب نسحلا "الر كشي نب بوح

 3 و «* رت هةر“ 1

 |" ديلولا نب مكحما ما3 نسا ]بج اذ ناتقرعلا

 0 يبزلا تنب يحلا ما م ةيواعم نب ليسح سال زاموحا

 50 ةلبج نب ميكح ||| ديز نب ىيسحلا ا! وورج

 لا 5 1 50
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 "لال صن ةرجويل

 مد ةعمجوبأ

 0 انتم

 "* ””برح تنب ليج ما
 11" صاع تنب ةليمج

 كو لكعس ىرب بنج

 1 و يهز نب بوغج

 |”* نكسلا ني بدنج

 "نوح

 ما" اجل ل نب شبج

 راع ةرارز عرب بجاح

 اال را ممن نب ثرححما

 قولا لب كرولا
 "ال ةانم ديز نب ثرحا

 50 ةماس نب ثوحما

 11 ريض“ نب ثدرحملا

 ا لعس رب هتىوحلا ا*ا ةي بوم نب هع دضك

 عال ينعلا نم ب دغج

 م بغه نب ب لدفج

 كا“ ثرعلا تن ةلدغج
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 [اسا ىعيرلا م وبجلا وبا ِء و

 هوس كلام نب ضهج

. 

 ه١ ةئيهج

 اما معكم /. ريم مود ثرحلا

 عرس رعإ ملاظ نب محا

 اعزع هللا بع ىرب ثرحملا

 كإ لع ثرحلا

 0 "| فوع ىب ثوخلا

 معا رعرع مدلك ره كولا

 عر الثا" كلام ىوب ثدوحما

 | ع الكا” ماشه نب ثوحما

 ”6تىئدملا مزاحوبا
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 11 ةعتلب نب بطاح

 اع هللا ميت نب ةيطاح

 ١ نون نياراع
 مس لابحلا

 "7١" لاله نب نابح

 1 وربخ

 ما تاليا

 5 ليجح ا وذنب
 "مر تنب ولرج

 5 ليدلا نب بيبح

 ١ ”سهش كبع نب بيبح

 اء" بعك نب بيبح

 "| كلام نب بيبح

 0 ةيلسم نب بيبربح

 عال بعك ب ا

 1 دسأ تنب بيبح مأ

 "1 سابعلا تنب بيبح مأ

 كا ةبيبح مآ

 اما الا فروا

 ما" ىطاهنالا جاحي ا

2 



 م

 ع0 لي كلا نب ةه ذنج !"!ىراصنالا هللا لمع موك باج

 سال كلام ىرب شيشج ا ةانم دبع نم ةهيذج ونب 161بابر نب هللا دبع نبرباج

 44 قلباج

 ا١٠ قيلثاج اريد
 الا" ىدبعلا دوراجا

 "1 نعم نب ةواج
 امو "؟ يطم حربويبج

 ممالاع اع

 اع* ةبلعت : نم شات ونب

066 3 
 ىلبلآء

 اما فا

 لزاع ثا تنب ةمادج

 هنن ةر دجملا

 ؟ ةلدج

 م هيرجوع كسأ نب ةلب دج

 ©« ىبدع نب ماذج

 6 ةردج

 "/' سيجرج

 "41 شوج

 0 نرار نع مرخ

 اور قتاهوجب
 ا/ ا نطقي نب مرج

 مروعا كلملا دبع برج نبا

 كلي ضدي ل
 3 "الر عاشلار يرج

 كا دابع نيربوج

 1 ١/1 هللا دبع نو يوج

 تعور

 "ا ءالعلا نب ؤج

 ١ ب بر سج
 عا برات نب رسج

 اركب دوا ةيواجم رب رسج

 اركب نب شح
 معا“ فريقن 7 ثا نب مشج

 "| جوزجا عزب شج
 الثا كعس وب منج زماخب ايلاع هاب شربألا ةيذج

 م هراهنا نب ةهذج

 0 غر داعجما

 *١ رميبزلا نبرذعج

 كي ا و

 1 ده نبرفعج

 |! بعصم نبرفعج

 11 موصنملا ( نربرفقعج

 1 بحرب رذعج

 1! موصنم ا رفعج وبا

 هإ' دعس نب ىتعج

 هرب يرغف 2

 هوس نيو 1 7

 ١٠6 ديوس نب سالجا

 اما سابعلا نب ةيهلج



 م" ديحولا تنب نينجلا ما

 ا سا

 "0 ةهيذج نب ةثهب

 ما ييلس نب ةلهب

 ما ةلدهب

 هأ ءارهب

 ما“ ميكح نبزهب

 "١ ,يبزلا يوم ىهبلا

 (11 نوماللا ةجوز نازوب
 هرع خضايب ونب

 حت 17 بلطملا دبع تنب ءاضيبلا

 رورو

 مارمرب

 سم ارش طبات

 مه" ةلابت

 0 ةدنك نب بيج

 هرع مشج نب ديزت

 1 لياو نب بلغت

 سارم تنب ةهن

 |" 1ىرادلا م

 "رم ني مم
 كو ١" خونن

 مساع بما ثنب ةموتلا

 اءاع ريهلا ىوب ةبوت

 ماسال كيزي حايتلاوبا

 |" * سايت

 ٠ ةبلعت نب تالا ىت

 مرعب سس ذانبلا تباث

 مس راقوفلا

 سر

 ا“ مرأنيرتاجنب دوهن
 / نابوت

 مال ةانم دبع نب موث

 -/س توم نب مو

 1 تيزي موت

 مال ةيوثلا

 يزعل قعج ارباج



 مرصع

 ** نأفطغ نم ةلاج
 معا ةلج

 مسا راهنا نب ةغابج را

 يلو ثروحلا تنب ةنيبك

 "ا" وصن تضخ

 مهرإ ىوتخملاوبا

 ا"! صاع نب حادبلاوبا

 "او كب نب ندب

 3 نودنذبلا

 اا ةمذب

 اع نب وبلا

 مال يجاربلا

 81 نثرب نبأ
 ا“ اجرب

 |” ىيبوم ىلأ نب ةدربوبأ

 4 راين نب ةدربوبا

 الا يلسالا ةزوبوبا

 قرع ىزعلا دبع تنب ةرب

 "1" بلطملا دبع تنب ةرب

 41 بز اك

 31 فوع تنب ةرب

 ورع ه0 رضإل رم تنب ةرب

 اه” يلسالا ةديرب

 ١/1 ىمبرصلا ىيربلا

 سا ةحارب

 / ةاطرأ نبر سب

 17 سيق نب ماطسب

 ل لسم نوب رراشب

 ل! هللا وسر ومر اشب

 مال| ىفناحا رشب

 ب1 ىنارعزلا رع نرشي
 1: عيواوزف عجرشب
 مم )ضف هلا نبرشب

 | ديلولا نبرشب

 !!اوكشي ويسب وب

 "ال/ ىدرقب

 عل 8 بيبح نب ركب

 1١1 ةبض نئاركب
 مزع سال هللا دبع ني ركب

 ارو عزب وكب

 سو ةيواعم نب ركب

 1 لياو نبركب

 "ا نزاوه نبركب

 مز سن قيدصلا ركب وبا

 موأ ماتا هللا دبع نيركب وبا

 نوره جيركو
 ا81' ىلملا دبع نبوكبوبا

 اء" بالك نركب وبا

 رفا رار ده نبركبوبا

 امال ةركبوبأ

 مل5 ةباسنلا ىركبلا

 سا/ىوهطلا نالبلا وبا

 م9 ىنوكلا دالبلا وبا

 مهر» 81 ةدرب ىبنأ نب لالب

 اها ثدحلا نب لالب
 // حابر ىب لالب

 9 عللأ دبع نب لالب

 ع

 هارب

 1 ناكم نب ايلب

 سر ةنانب

 مر“ ىيينبلا ما



 معو يعازوالا |“ دو نب مما مورس مزعت ىاهلس شيال

 هرع ةثراح نرب سلا ؟)سلطملا درع كتننب ةهمأ ”1” ربيعا ىبا

 ازعا 0 11 1 !١ ييهنلار غالاوبا

 "5 ةعمبر ير ومع ديح ىيمألا نيل عا نوط

 1١ ولأ نب نابها ”* رغصالا ةيما ا سيقلا دبع نب يصخا

 نإ كييف كنك را ا تحف ىو ذايأ رككلا تنسلا قلاب هنأ ١ بزآلاع يبباكم ةؤرعيقالا

 110 ةيلس نب سايأ 1 م“ هش لمع نب ةيمأ هم رسوب نقيم لو مثكا

 مع راع ب سلول ٠ تباقا# نيت ىببأ نس سنا اع عيب نع لكل

 7“ وبا ها ادا/ كلام ىب سنا 17” ولا

 ما ىنايتخسلا بويا 2 م كردم نب سنا مهادرعلا# انيك

 0 (صوم نس بويا ه1“ كارم رب ينا "| وضم نب سايلا

 ا" * ىراصنالا بوياوبا "/ا ةقانلا فنا ونب "!٠ ىسيلا

 ١ مم تنب بويا ما ا"* ضيغب نير امنا 1“ ةزهح تنب اهيبا ما

 |ةرإ اللاب 9 ابس نبراهنا ا" 64 ءللا دبع ثنب اهيبا ما

 او" ٠١1 اريهجاب *ةعيدو ىو 3 5 راها !١ صاعلا ىبأ تنب ةماما

 هع فءبع نب قزراب "ا راؤن اؤن برام |0ا/ سو !هابلا ةماما وبا

 سال ةبض نب لساب || شونأ ١8 لهس نب ةماماوبأ

 وم ةقونابلا ”6 ثرحلا تنب ةسينا هيويح

 سو ةلهاب *" بعصلا رب لوأ سالةأنم دبر 0



 سال

 م اهسلا رهزأ

 ١٠ليبزا

 019 دكيز نب فاسأ

 مها داهح ةماسا وبا

 مس |“ ىرابسألا

 / ميعاربأ نب قاما

 !1* رفعج نب قاع

 ٠١! خلط نب قاحا

 ٠٠١ مللا دبع نب قاما

 "11 يلسم نب قاع

 مال ىرقملا قاحا ابا

 م٠ ىعيبسلا قام وبا

 م" ىنابيشلا قاحضاوبا

 بزل ىرازفلا قاحا وبا

 ٠" جياط تنب قاما ما

 !1"ىبرحلا دسأ

 14 ةهزح نب كيف

 "1 وسل قادما
 ماع يشاع نب كسا

 1 ناكل تشن" ةقسأ

 م3 ىريبجلا بوكو با دعسا

 1و م اا
 *| دعس نب يلسا

 4 ل لوم يلسأ

 الث | موعالا ثنب ءاهسأ

 اا 8 ركب ب١ تنب ء اهسأ

 ١٠١ نهرلا دبع تنب ءاهسأ

 ١١ "ليقع تنب ءاهسأ

 |هإل |هزع مث 36 سيع تنب 'اهسأ

 ا, ميعاربأ 2 ليعامسأ

 اهإ ةيمأ 7 ليعامسأ

 امر لناخ اجو زنغاهسا

 زن حيبص ع لاسايا

 1* ىلع نب ليعامسا

 مهزع ةيلع ىب ليعامسأ

 مالا رعي رس رع دوس

 ارمزع توخي دنع نب دوسألا

 |"ا فوع نب دوسالا

 ا“ ذر زب, نب دوسألا

 ارع 2 ليدلا دوسألا وبا

 "او مع نب ديسأ

 مه صيعلاى ا نب نيسا

 !// ىدعاسلا ديسا وبا

 ا! يحازم كيني قيس

 1 ثرحاىبر تشالا

 ١١ ىدبعلا يالا

 ع1 ةشأرا ا

 عم اه3 ثعير نب عجا

 ماثهراوس نب ثعشأ

 "ا" * كلما دمع نب ثعشا

 مالا“ م3 سيق نب ثعشالا

 50 ابس نب وعشألا

 م اناقله نب ليواهشا

 "| ىدراطعلا بهشالا وبأ

 اما زيؤعلا دبع 2 غبمصألا

 ملبعفامأللا !ابامحا

 5 عصا |ونب

 1 ناعمالا

 مال“ عصالا

 "ا عيرق نب طيضالا

 ال" بالك نب طبضالا
 89 كرعأ

 مالا ىبارعالا نبا

 مسا نهحرلا كبع جررعالا

 مؤ ملأ دعس نب صعأ



 «رشبلاو با مدآ

 ملا ىنالقسعلا مدأ

 نس كلنا

 ااا مع 5

 !1” بهو تنب تالف

 6 ا"!ىرجرلا دعو ميهاربأ

 4 ةيلطو ديوب ميعاربأ

 |11 ىلع نب دهب ميعارب
 [11!ىدهملا وب ميعاربأ

 مرمم» يزغلا ميهاربأ

 م1 اة“ ديلولا ىوب ميهاربأ

 م1* ديزي نب ميعاربا

 ل1“ صربألا ونب

 هلا تامنا نا

 انزع 3 ةلبأا

 اما* كلفام و عدجالا

 رعب رعرع فالحألا

 3 . ليعاهسا 5 دمها

 11 للاخ_.أ نب دهحا

 مدا ىريبزلا نجاوبا

 ا/) طيهس رب رجا

 م اوعابشلا رجل نيب

 ** عليج وه زؤسكلا و نب

 ما* ةعيبض نب سها

 **٠ فنحالا ونب

 ماو سو مث سبق ىب فنحالا

 "ا" ر فعج نب صومحألا

 سال رعاشلا صوخالا

 50 مالس صوحالاوبا

 1و حالجلا ىوب ةهيحا

 سد صاعلا رب ةحجاوبأ

 ا

 "ا" طرق نب لطخالا

 الا ليبعس شئفخألا

 نيبال وزب

 ١ قيرش نوب سنخالا

 || خوذخا

 ء* ليخألا

 ا” ةنعاط نب دا

 5 كيز نب قفا

 سرع مردألا

 ١١ ىبنلا سيردا

 81 تا را

 "ا زغع نب ةشارا

 مالم نب ةشارا

 2 ,قارالا

 "ا ءاربلا نب بابوا

 رع ماس نب منأ

 !”'ىبنلا ايمرأ

 فرس بلطمللا دبع تنب ىورأ

 "6 197 5" زيرك تنفب ىووا

 لري دزالا

 | ةرحريش دزا



 سرعت «

 حنفي نالاقف اهرمأ لسو هيلع هللا يص_بنلا غلبو فارشالاو دنج نيب لاومالا

 ءلقق مث نيوهش ٍقرسك م ىنب نم لجر اهدعب كلم مث « ةارمأ ىلا يهرما اودنسا موق
 رهشا ةعبرا اهللم اكو تتام مث تّيّشف ىرسك تنب تخديمزرأ تكلم من
 راشتنالا م عيف يه ام سراف لها ىار ايلف «لتق مث ائهش رخآل جر اهدعب كلم م
 سخي رياوهو مهيلع هوللف رايرهش نب درجدزي هللاقي يرسك با نبا اوبلط
 صاقو ىبأ نب دعس ىئاوو ينس ىناهتر اشتنالا ىلع نيادملاب ماقاف ةنس ةرشع
 نم ةريسي ةدع ىف ماقاو نيصلا ىلا لقنت نا هنيازخو هلاوماب رماذف بيذعلا

 دية اخا نيادملاب فلخو دنواهنب لاومالا نم ةّلقو دونجا
 نا معو درجدزي كلذ غلبو لتق_قح اهب ماقاو ةيسداقلا ل زنف دعس لاتقل
 لاقنقن ناتنست# قيرط فورم لا بوع مث راف ىلا راسف تمرصت دق يهتم
 « ةنس نيرشع هكلم عيجج ناكو كانه

 قعدللا ٍيصو هنوعو هلضفو هللا دهم باتالا م

 هاريثك ىلسو هبحتو هلأو ده انديس
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 ماهل اسر لبق حا حمم ناعتساو

 لاقعو هيلع سدي لزي ف هكوتلاب قحضخ ةنهبوش وسم

 ماجور ويعم 0 و ماشا لوقو قافنالا نع 0 ديون تيل لثقو هي

 اهاقلاف حبرلا تفصعف_رحلا ىإا هنيازخ ىلملا كلذ له ةينيطنطسقب مورلا كلم

 رج قح هب هتدم تلاطو عئررلا نيازخ اهاهسف هباحتا اهب رفظف ةيردنكسالاب

 « مكلم نم ةنس ىيثالثو ناهن دعب هوعلخت هنم سانلا

 متيب لهأ ةيقب برهو كجر رشع ةيناهن هتوخا نم لتقو هانيع تلمسف هيباب

 ناكو كله نيف كلهف نوعاطلا_رهظو جارخ لا عفرو سانلا يع ةنّوملا ففخو
 ءرهشأ ةعبس هللم ناكو ةنيدملا يلص ولا مدقم نم ارهشاو نينس سي كلع

 ىبينس عبس ن بأن اكو هيووبش نبر هشدزا هنبا كلم من هيوريش نبريشدزأ
 «موهش ةسؤ هلأع ناكو لتقف

 ل هو ويس مس

 ناسارخ كلم هيلع بثوف - تايم ام دنع مدقف لاا دلو واكو

 ٍءرهشا ةثالث هكلم ناكو هلتقف

42 



 مس

 قدوة لقا ووا ةقيافسؤو ازعل ف راف وب اسي ادبو ذابت كلف زوؤيف نب ثابق
 ذابق اهكلاقي ةنيدم انبو ناهاملا لي ام ناولح ةنيدم انبو ناذه ىبس اهيف

 لعج العت هللا نا اولاقف هل باحساو قدوم بثوف اذيهم هتيفو ىف افيعض ناكو هرخ
 سانلا يب..رومساق ضن ضعب لع يهضعبر ثاتساو سانلا ملاظتف ةيوسلاب نابعلل ضرألا

 لف ةنوبلغمف لجرلا: لع نولخدي اولعج ءاينغالا لاوما ىف يمقوقح ار قفلا لع نودارو
 هولهجو هرهظيل همد ىلع مهضعبو هئاسن ىلع ذابق مهضعب داراو هلاوماو هئاسنو هلونم
 اًريثك اقلخو قدرم ]ةقف فارشالا نم هعبات نم. وخوش نبا بثوف خوش لقق ىلع
 هرماررشتناف نابت هلقق ققح هتمزعو هب ىنس من هكلم ىلا ذابق كاعاو هباحصأ نم

 راو ثالث هكلم ناكو ككذ لع كلهو جراخاهيف جرخالا ةيصان قمت ملوربدداو

 ىباوهو ناورشونأ ىرسك « دعب كلم مث ذابق رب نلورشونأ ىرسك

 ىلا مومالا داعاف اًديدش الجر ناكو ناسارخىلا هقيوط ىف هل تدلو ىقلا ةاوملا

 يقع اهيف ناكو ةيكاطنا عتتفاو ريشدزا ةريسب لهيو ةقداوملا سور انو اهلاوحا
 ,ىبسلا اهيف لزناو ةيكاظنا ةزوس ك ع نياديلا ةيحانب ةيمور انبورصيق دونج

 ةلطايهلا و راسو بروعلا ىبعر ذنملا لآل لمو ةي ير دنكسالاو لقره ةنيدم عتتفاو

 الرحل ةاوأ زواق زتؤاب يك دا نقخ ووعلص دق قاكو جياقاخ ييملع ناعتسأو
 هيلو ميفتس روزا ذ ربا ةيلغ مدق ناسارخ خرم فوصنا ايلف ةداغرف
 اوفنو نما اوحتتفاذ ليدلا نم دنج ىف زوهو هل لاقي هداوق نم اذياق ثعبف

 كرهشا ةعمسو ةنس ىيجبرإو اًعبس هللم ناكو ء كانه اوماقاو نادوسلا

 كزلا كلم ناقاخ هيلع جرف فسعور اح زوره هذبا كلم مث يرسكىن بز مر
 جل ايعشلاو قاقاكج وحقن عرخر كلا شع نوثأ ف عطيلالش مازهب هلا اتعب
 قاعلاب ناك م بثوف هبهذم 'وس نمر كذي ام هقعاط نم هدي علخو هفلاخ م



 كر

 زورمف هانبا هدعب كلما عزانت درجدزي كله ايف ماياريغ رهشا ةسمخو ةنس شع

 «كللا لعزوريف بلغو هتيب لهأنمرفن ةثالثو زمرهل تق تح اههنيب برخلا بشنو زمرهو
 ىهنس عبس هتيالو لوا ىف سانلا ٌتنساف ومالا زوروهت كود كرجلزي نب زورمف

 انبومالا هل قسوتسا انو هتحرب هللا هشاتنا من ىكالهلا لع ايغشأ قح ارطخم

 او نفخ و زغل ناسارخ وح هدوغجت راس مث هيلا نيقيوسنم نيتنيدمر سكب
 ةرغلاحىلع هب رف ىتح ةديكم. ةلطايهلا كم هللاتحاف جب ةلطايهلا للم

 هوزغي 3( ناىلع اقثوع هيطعي ناىلع هقاطي نا دلاسف هدونج نمو هنم فعضو

 هتذخا سران ىلا داع اف ةلطايهلا كلم كلذ لعفف اًذباهدالب ىزغي هو اذبا

 هلاجر لتفو هحابتساف هركسعب ةلطايهلا للم رفظف هب ارداغ ةازغو هل عم ةيها

 ويش دز ملجر ناتسع# ىلع ناتو كله نوف زوومف كلهو هتبارقو «داوأ نمر سأو
 لالق هيلا عبجو ةلطايهلا وح هترواسا وم هعم ىمهف صخ#ف ارحوش هل لاقي

 ندع ةيلغتلا نيبو بوحلا نيب هويخ ةلطايهلا كلم ىلا ثعب مث ز ورهف دوذج

 ف رصنأو ارحوش ةلزنم تفرش ةاطايولا كلف مهالخ رسراق ىوراسأ نم هدي ىف

 هلت يوشع ,ءاكيسو وهلا كله ناك ىياقلا لا

 ذابق برهن هنع هافنو هيلع شالب بلغف شالبو ذابق زوويف انبا كليا عزانت من

 <« هدو هنيعب نأ كوتلا لم ىناقاخلاسمل ىراساوخ ىلا

 اكو ةراهعلا ىلع اصيرح .ةريسلا نسح لز» ملو شالد كلمو 0 شالب

 هقيرط ىف لزن ناسارخ - واراس نسح نابق ناكو نينس عبرا ت نأ لإ ةللماذم

 تيبلا بحاص تنب بطخن ءاسنلا_لا تقات هسفن تناك دقو ا

 هعتانف هدهتسأو ناقاخولا ذابق واص 2 عنف تلف ةارملاب تابف هفوعي 3 وهو هجو ٍق

 دوف ةرلا هب تناك, ىخلا لؤخاب رم فوصنا الذ نيج هعم هو من وينس عبرا كلذم
 ,للعدق هاخاىقلإ .ربادملالصو ايف .رينس ثلث .ربا وهو مالغلابو اهب قلطناف اًمالغ تدلو دق اه



 سلا

 كردي يلف هجورف سرفلا الم من ملققف هداون اهب باصا ةحر هحرف هتوحرادقساو هقيص

 ءاموب ر شع ةيناهو رهشأ ةسئحو ةنس نيرشعو ىدحا هكلم ناكو

 ةريثكن و هل ةحاوك دعب وج ماوهب هدعب هنبا اوم مث فوحجدزي نب موج أر
 اركدتم دنهلا ضرأ لخدو اهعفن يو فيعضلا اهب شعن ةفسحار انارثاف اهب «ينحنما

 ىكلهأو ليبسلا عطق دق اهبرهط دق ساه الين نا هغلب قتح فرعي ال اًديح ثكيف

 هلدي اكوسر هعمل سرأو كاملا ىلا هرما عفرف هنم ييحريل هيلع هولدي نا هلاسف سانلا

 جوتن يفلاب خوصف مارهب عنصي املا ر ظنيل ةرجشت لع لوسرلا ىنوا هيلا ىهتنا اهلف هيلع
 خاف هنم اند 3 متمثأ ىّتح ماهسلاب هيلع عباتو هينبع ىيب تتبث ةيمر هامرف هبلا

 نع هلاسو كىلملا هابحت كليا ىلا هب لبقاو هسار زتحاو ٌرخ تح هبذتجاف هرفشم

 كلما كلذل ناكو ككملا هبع طغضف رثدحا رمال هيلا اج سراف لها نف هنا هيعاف ةربخ

 ىذاب هيفاك اف هرم كتلوهم 3 مارهب اقف هلجو هنم ٌدتشاف هيلا راس ةكوح_.ىم ودع

 ىلهم ىلا اورظنا مث ىرهظ اوسرحا دنهلا ةرواساللاقو هحالس ىف مارهب بكوف ىاعت هللا

 لعج مث مده ةلج ىؤيلع له ةلاجو ضرثكاو ىمرلا نونسح ال موق اوناكو ىباما اهيف
 روت قيامسا اوعي لزيغلاق ايوا قيفطنب معطقيف هسار قلع «دوضيف لجرلاق اد
 اضراب وتو وق وا عساذاو غل هسوف' وع قسوافلا لهشو يهل تقف هيلع نم لوانتي

 ىيمزهنم اووف هباشن طقس الف ىهريو اههلتقي قحر خال ايهدحاب برضيف ىينثالا لو

 دجال كايف طاب يولاوما!!وهفاخو لوبد ]حقا اورثئاف مهنلع جارهب فاح لثتتو قيبوتؤم
 كلذب هل دهشأو دنسلا ضرأ نم اهيلي امو اهكلمو ناركمو لبيدلا هلو هتنبا هحائاف

 كلم ىقل مث شراف ى إا دالبلا كلت لاوما ديلا لمن لزب. ملو هتكلمم ىلا مارهب فوصنا من

 ناوين هاخا وو تدني لق ىلع هركسع مارهب حابتسافريثك ددع ىن كرتلا
 « ةنس نيرشعو اًنالث كلطو

 ناهن كلمو اون اكو مارهب نب دوجدزي هدعب اولكم م مأرهب نب 00
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 ىتح هقرافي ف تدسفا ام حالصب هكذخأو ىنتييعتسا اهب ىييقتسمو ىنتيلوأ

 .ىدنج موس نع مق ام اب بم واكف مده ام هب اذبف ماشلا ضرأ نم بتل لج
 اهرقع ةلخن لكن اكم سرغو صخور جاب هضعبو نيلب وسلا ضعبر اصف موباس
 لتقف مورلا ضرأى ار وباس راسو هقلطا مث نوقيز سان ضرا ىف نكي مو ةنوقفز
 ةنيذم انيو موباسين انبو رموباس زوريف اهامسف ةنيدم سوسلاب انب م سو

 لجو يرق اشناو_ريطانق دقعو اهرفتحا راهنا ىوس ناتسج ىرخاو دنسلاب
 اًبيبط ملا ثعبي نا هلاسي دنهلا كلم ىلا ثعبف للعلا هب توثكو مرهلا هيلع

 نسحاذ بوكرلا قاطأو /اسنلل شغوهوضم: ىوقو  هدلديو: مضغ دتشا حلا علاطت
 ققح سوسلا ةنيدمر اتخاف هلزني دلي هنالب ا هرب مرآ هرمأو بيبطلا كلذ ىلإ

 نم اهذكس ىمع اوثرو الو كلذل سراف "ابطا اوراصف سوسلال ها هبط ثروف كله
 «نيادملاب ناويألا واب وهو ةنس ىيعجسو ىهتنثا موباس للم ام حيبج اكو « مورلا_وبس

 نري ريوياس هنبأ ناكو هوخأز وره نب يشدزا هدعب كلم مث ز مره نب ريش دزأ
 <« ينس عبرا هللم ناكو ةياكولا_ٍضرم ةريسلا نسح لزي يلف اويغص ذئمويروباس

 قويبسلا بح واكو ورع عج ريويا هب يورد يوباشي وجي وكناف م مويا مو
 «رهشأ ةعبراو نينس سخ هكلم اكو هتيعر ىلع داع

 ىف ماقف هاشنامرك اعدي ىذلا موباس نب مارهب هدعب كلم مث موبأس ىرب مارهب

 « ةنس ةرشع ىدحا هكلم ناكو نامرك ةنيدم انبو ةنسح ةينو ةدصاق ةريسب دللم

 بناجلا شخ اًظف ناكو مارهب نب درجدزب هدعب كلم مث مأرهب نب درجدزي
 اوكشو ميلعللا وعدو :اوعقجاف .ةووما قب زواشب و طبخو ةيقيسعيت تكلا جي دق

 رف اور مهنا اوركذف هنم مهل جرفلا ل يجتت هولاسو لظلاو وجل نم هيف ضام هيلا

 هرمخأو هقووص نيسح نم نييبعتم هب سانلا فاطاف هباب لع فقو ىقحلدقا اس
 انو هوجو عنبم جرسبل ايلف يجيب ومأو مم تجادل لافي ماقع: كافر ميجا



 سانا

 راس مث قازرالا ماطعاف اولعفف ةدجنلا لها نم لجر فئا هل اوراتنخ نأ ضرما ةنس

 عزنو ىهيلعر دق نم لققف ىهضرا ف نوثبعي اوناك نيذلا برعلا اون ىلا مهب
 هعم نم لاق كلذ نم غرف انف بلس الو الام يهنم ذخاي ملو يههايمر وغو مهئانكا

 تدعو قوق ردق فرعالو |مقرعتلا اولا نوولا ضر اننلا لوحدلا حرا نوأ ةوتجملا م

 دونجماب مثيلا ترسف ىدلب ىلا تفرصنا ىتجاح كلذ ىم تغلب اذاذ مهدالب كلاسمو

 ثبلف مفضرأ لخد ىقتح اركتم قلطناو مدر مهلوق لبقي يلف هسفنبر يرغتلا هورذحت
 نا ىيكاسلابر ماو ةميلو موارصيق نبا نأ هغلب نا كاذكو ه انهبف ًئيح اهيف

 انتاف ماعطلا رضحو عيجا دهش مث لاؤسلا ىزب ايزتف موباس قلطناف !يعطيل اوعيج

 اهف هب نوقسي همدخ ل عجن روباس لاثمت هيف شوقنم موباس ةينا نم ةانابرصمق
 ناك دقو هيف ىذلا لاثمتلارظن ميسا فرعي ناك مهئاهظع نم لجر ىلإ ءانالا_هتنا

 كاذامو رصيق لاقف اًبجحم اوما ىرَأل ىنأ لاقو ”انالا كسماف موباس هجو ىلارظن كلذ لبق

 رموباس ”انداب رصيقر مار وباس ىلإ اموأو .ةروصلا هذه بحاص ءاسلج ا ىف ىرارفا لاق
 ةولبقت /سرفتملا ىهل لاقف للعلا م تورش هيلع لتعاف ةرمأ نع هلاسف هنم

 قئايجاط هواها غض وطيف هدررمافريوتاس عناب زتا قح هبلولازب لف هنم
 لتقلارثكاف يعم وهو سراف ضرأ.ىلا «دونجير اسو هيلع قبطا مر قبلا دولج نم

 اهروس يلثو اهب 0 وااو دننخيلا ضار وح بارخلاو ىهيف
 هين اقلي ناك,ى ذلا بابل اوقلغي يلف ةليل هنعر.وباس ةسارحنولكوتم ا لفغو
 ,١ ايلف ةنيدملا باب ىلا جورخلاو هقاثو لح ىف لاتحاو ليللا فوج ىف جرخ هماعط
 اهلخيو ةنيدملا باب مقاوعتفف مهساب يصربخاو اوتمصي نا مههلاراشاف اوضوص سرحلا
 سوقا: غوص معقم اذاذ اودعتسا موباس مهل لاقو يؤوهل تيوقؤ رووس دقشان
 جرب مورلا اولتقف لاذ !ولعفف يهيلع !ولجاذ ةيناثلا اوبرض اذاف يلوريخ اوبكراف مورلا

 اهب ةكيناك# ىلازيؤياساعللاقف هلاومأو هركسع اوحابتشاو:لريسار ممق طوذخإو لتق



51 

 را ل

 بحا منو قويسلا نسحلف مارهب وخا بون هدعب كلم من مأرهب نب ىو
 « قيس عست هلل ع ةدم تناكو ىويلا ىهكولم

 ماظن ةطاع هين تناكو نبا سرت رديرمرع فسم كام ب قطف انواوزؤل#

 هناكم هنولعج دلو هل نكي لوز مره كله امو فاتكالا وذ زمره نمر موباس

 اهيلااولسراف ٌكليح نهضعبل نأ يهل ر كذف هئاسن نع اولاس مث سانلا ىلع كلذ قش

 تامالع فرعت دق ءاسنلار وما توب دتو له ا تساق دقىتلا ةارملا نأ ةارملا اهتي

 ميلا تلسراف كتطب ىف اهبف ىنظ اهيلع عقي ىتلا انيهعاف ثانالا تامالعو ناركذلا

 ىلع هتفخو لمح لا ريسيرعم نما قش ىف ىيفج ا كرحتو ىنول ةراضن نم ىرا ىف
 ىلع جاتلا اودقعو كلذب اووشبتساف !ركذ كلذ عم ىينجما نوكي نا وجرأ ام

 بقلم ضوروباس سف اًمالغ تدلو تح نومولتي اولازي و ةارمالا كلت طب

 و لاهعلا ى ا بتكلا نوذفنيو ةلامما ما نوربدي 'اوزولا لزب ملو فاتكالا ىذب

 وبخلا عاذو قفط موباسو هيلع ىرجن تناك امىلع لاهتألا نوضعيو جارخلا نويمج

 دبع ىجاون نم برعلا نم ىييلي ناك ن مل بقاو مهمف عبطو كلذب ضوالا فارطا ىف

 اسفل اووثكاو اهرجتو اهلخنو نسراف هفامسا نضرا ىلع وبلغت: نيرصبلاو ةيطاكو عقلا
 عيب قح اًعايض كادزي ىهللم لزي ىلو احا ىهيلا اوهجوي يلف ىهنيب اههف سوفلا لكاوتو
 سانلا تاوصاب هبتنا عفياور غثا دقو مبان ةليل تاذ موباس اهيبف مهتادعا حجج مهيف

 خرصب امو سانلا نم سجل ىيع نم تاورصا كلذ نأ هويعاف كلذ نع عمدخل اسف مهتجنو

 ةقشملا هذهلامتحا ىلع ماعد امو لاقف قيرطلا نع هل انتيك بدملا ىلا ينم لبقملا هب

 اههدحا نوكيف نيوسج مهل نولعج الا ةنوملا رسياب كلذ سحر ع نوردقب ضو

 وم ٌّرسف اضعب يوضعب سانلا حزب الف ىيعجلرلا ىنعي نيربدللار خالاو ىيلجقللا
 ةرشع ٌتس هل تتا الف ءرخآ ارسج اودقعو هنسرغصوليع هتفطف فطلو هتلاقمرضح



 اانا

 السلا همست بوعلاو هيف انضعقم ناوسلا كلم ناكو نكسم ءازاب وهو نصح جتتفا
 اا

 نورطاسلا هلها بر ىبع رضمم مدت دق توما ىراو

 روج ةنيدم انبو ةنيدما نصح ىف ةروع ىلع هتلدفر يشدزا تيوه هتنبا تناكو
 دو فابراهيباو ةيدنلا كارت ذقو زيشدزا نيم ع وس سرافب
 لب كلذوريغف ةّلبَألا ةنيدمو زاوهلا قوس ةنيدمو ةلج دل ةروكىهو ناسيم خرك

 «رهشا ةتسو وع ةذم تناك

 ههبا ةريسب ذخاف ريشدزأ نب موباس هنبا هدعب كام متو يش كزأ نب موباس

 رصيق دونجن مر يثك ددع اهيفو نيبيصن ىلا راسو مزح او ةمارصلا ىف د

 قل: ةضرصتا اي عوام قالا نر عتتفافجؤولا ضرا خخ لغو اهضتنا قع ودا
 قتلا موباسو روباسيدنج نيادم ثالث ىفىيسلا نم هعم ناك ام قرفو هتكلم

 هللم ىلع هفلذقسافز مره هنبا اعد ةانولا هترضح املوزاوهالاب ىتلا وتستو سرافب

 ءادحاو ارهشو ةنس ىيثالث هكلم عيمج ناكو هيلا دهعو

 وعلا عل الاقي لع ولا و غو هيباومرعا دعب" كلطو :موراس عرب زمر

 ىزرلا ةباصأن م هلى كي مل هنا ريغ هنانج نى ضمو ههسجو هتروص ىفر يشدزاب اًهيبش
 هلكم ناكو كلما ةركسد ىف ىتلا ةنيدم ا ىنبو ةلداع ةنسح ةريسبراسف هئابال ناك ام

 «رهشأ ةرشعو ةئس

 201يا لنب اعب اروع اننا طا لام م نوطزع لزب عارمت
 «رهشا ةثالثو ىينس ثالث هكلم اكو هئابآر اثا

 نم عداوو ةريسلان سحاف مارهب نب مارهب هنبا هدعب كلم مث مارهب نب مارهب
 لبر نت فت جزالا خاواتو قولا عزتاعؤني
 كفوا هكلع راك نإكو هاشناهاش هللاقي ىذلا وهو مارهب هنبا هدعب كلم م مارهب نب مارهب نب ماه
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 سوجما باتكب تشداوز هاتأ ىذلا وهو فساتشك اسارخ زن قو «ىرهبجم
 لهع ىلع ناك ىذلا وهو رايدنفسا نب نمهب مهنمو « ةنس ىوبيست هللم ناكو

 اوثدحا موق ىلساروأ ضرا ىف برغملا ةيحانب نأ هغلب ايلف مالسلا هيلع_سوم

 وصن تضم سلزعو هو ىيسرن تن هل لاقي هداوق نم اًذياق ىهيلا ثعب انيق

 ىف ميدديو سدقملا تيب نع افنو كلذ لعفف مهيرارذ ىبسو مهلتقب هرماو

 اوناكن يذلا كولملا دالوانم_ورم لها لاق ىيبصالا نع متاحوبا انثدح « دالبلا

 مهيوناف كقع مهن مهتئيهو مهلامج ىرت اما ىرسلأ ل يقو ناساوفم وغلا لم
 جرخ لباب لزغي ناكو اراد نب طرا ىلإ ىهتناق ح اًيقتسمر مالا لزب. ملو ورم
 لمققلا نمر ثكاف سراف ضرأ لخد مث هلققو هكلم هبصغو هيلع ىهورلا ردنكسالا

 ىلع فلخو مهناوين توهب مدهبر ماو مهنيد بك قاوحابر ماو بازخالاو ىبسلاو
 مونم مارك عنتماف سراف لهأ فارشا نمر سا ناك مم اكلم ةفياطو ةيحان لك

 ىيتسو سخو ةياهعبرا للذكر مالا لزي لو فياوطلا كولم مهف هتزوح حو
 روس قضوا لع فياوطلا هكولم دحا اساس عونبكياب نيويشدزأ راكو ة فلن

 يهللم ثراو هنا ىارف فياوطلا كولم لبق نيمدقتملا كولملا دالوأ نم متو
 فياوطلا كولم يوم ينعى لن نوو::نيتزاذ .دكولم,خزم.ةيوقي قاك رفاق ظلا#
 ةماقاو ةيعرلا حلاص ىم هيف امل كاملاب بلطلا نم هيلع عهجأ ىذلاب يربخ#

 ناكايريشنزلبوم ةجرلا و لا يسن وردص انك بتكو ةكسلاو ييدلا
 هتتسو هللا نيد ماوق ىلإ ىادلا هئابآ ثارت ىلع بولغملا هقح هنود رثاتسملا

 ىبتك هغلب نمىلا بقاوعلا لل عجو علفلا بقعا دعو ىذلا هللاب رصنتسملا

 راكناو قحلل ةفرعم نم نوبجوتست امردقب ميلع مالس فياوطلا ةالو ىم اذه

 و هيلع مدقق ح هب صّيرت ىم ىهنمو ةعاطلاب هلرقا نم هن «روجاو لطابلا
 ىذلاوهو هرما قسوتسا تح كألهلاو لتقلا ىلا هرما ةبقاعر اصف هاصع نم يهنم
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 ةديبق و سايا ىرسك وو وذنملا لآن ع كلملا جرخ ين تصيمبق نب سايأ

 سايأ تامو مالسالاب هللا اجو اولغشو ىوسك ر مأ برطضاو رهشا ةيناهث ّيئاطلا

 ليخلا ديز لوقي هيفو متلا نيعب ةصيمق نبا
 ءٌلياز ةلاح ا ميعن لكف  هناكم الخ ىبعلا ّبر كي ناف

 نم عوبوب ىفب نم ةريخلا هكولم ىلع ةراخرثكا برعلا ىف نكي مو لاق ةفأ درك
 تناكو ةراغلا قارعلا لها نع اوفكيو ةفادرلا ىهل العجم نأ ىلع يدوحلا صف مم

 فذرلا برش ككملا برش !ذاف هنيمي نع فدرلا سلجنو كلملا سلجم ىوأ ةفادولا
 سانلا_لع هتفيلخ ناكو هعضوم ىف فدرلاسلج كلملا ىزغ اذاو سانلا لبق

 وهو كذ ركذيريرج..راك عابرملا فدرلا ذخا كلما ةبيتك تراغ اذاو فرصني ىتح

 1 لوقيو عوبرب ىنب نم
 ءاَعّرتملا ماهتلا بيلاحالا باطو اوللظو ككولملا اًمُقدارو اًنَعْبَ

 كاتعيوب فوع هني م ىيوبويلا حابر نب رع نب باتع يهنم فدر نم لوأ ن اكو

 ااا املا ب نرررخدلا دعب طخ نوع ني طوي دنبا م
 عازتنال هوخا اناّسح ن [لاقيو هانبا ناسحو سوبات هيلع عوبربب ىف 1 شي

 شيج عويريو نب تمزهف ُةفْحلنب ماقتلم ناكو عوبويو نب مهتبراحن يهذم ةفادولا
 لاق مهيف ةفادرلا وقاو هينبا ”ادفر يعب قلاب هيلا رذنملا ثعبف هينبا اورساورذنلل

 ءامزهت قحضيبلا انعدص نلكلو ىنملا هطعي لسوباقوتا مويو 2 ريوج

 م
 خب لؤني مهضعب ناك فياوطلا دكولم لمق اوناكن يذلا .كودم ا نأ جار يس بتك ىف تارق

 سراف لزن م سراف : ل زغي مهضعب اكو لباب لؤغي ىهضعب ناكو ناسارخ نم

 مهنمو مالسلا هيلع ىبنلا ن املس يدنعو هو ةنس نيتسو ةياهست هللم اكو 5-2

 كاحضلا وه اولاقو ةنس فلا كلم فسأرويب ميهنمو ةنس فلا كلم ثرزوههط
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 بتك كو ةلِصِب هيف اههلرما هنا امههههوا اباتك يوحلاب هلماع ىلا اههن بتك ن اكو سيتملاو

 ايف اهارقف ةريعلا لها نم لجر ىلا هتفيح عفد هنا سيتملا اماف ايهلتقب هرماي هيلا

 ضف ةفرطاماو سيتملا ةفيحل هقف عجوو ةريحا برقب رهن ىف اهذجن اهيف ام فرع
 ءاهلاهو اهكوطب "ارعشلا باتك ىف اههتصق تركذ دقو هلتقف لماعلاىلا اهلصوا ىتح هتفيكع؛

 ىرما نب ذنملا نبرذنملا نب ناهتلا هدعب كام نر خضم وع ناهنلا

 ىٌّجّيوغلا بحاصو ىنايبذلا ةغبانلا بحاص وهو سوباق ابأ_زكي ناكر سيقلا

 سوي موب ناموي هل ناتو مسوي موي بكي اذا هلتقي نم مدب اههيرغي نال اهو
 هنا لي لو هجزقم جاتا واكو عسون ا نويررعاشلا نيربالا ب ويعفو هكر

 يدرب عراضوت ىذع اكو نوعاتشلا ىداععلا ةيز ىب ندع لقاق و ضؤلا لونا
 ىتح كذ ىف لاتحاو هتيلوتب هيلع راشاو ناهنلا هل فصو وهو ةيبرعلاب هبتاكو

 اص ٍقح هيلع لاتحاف نايعنلا هبهتا مثيهحتاو ىهمذأ ناك هتوحا نيب نم هالو

 نب ديز هنبا لضوتو هلتق مث سبحلا ىنرعشلا لوقي ىدع ناكو هسبحت هدي ىف
 ور ذنملا "سن زيوربال ىدع نب ديزركذف هيبا لح ءلحا تح ز يوربا ىلا ىدع
 ارق ايلف هتنباوا هتخاناهنلاى لا كولا حف بدالاو لاهج اب نهفصو

 'ءاهملاو داوسلا ”اهم رع وه نياو انئاسنب كلملا عنصي امو لاق باتكلا ناهنلا

 0000 برعلاو 'اهإ] هناك ىتاوللا داوسلا *اسن نع وه نيإ ديرير قبلا

 زيوربأ بلطف نهج الرقبلا نع وه نيا لاقو هذنع لوقلا ديز فرحت ءاهملاب

 مل ٌفصن نيادملاب هاتاف هيتاي نأ هل ادب ين انيح هنم ناهنلا برهف ناهنلا

 ءانغ انيف كلهل امأ هك ىلق .هنيب راص ايف ىيفص ةيراج فالا ةيناهنزيوربا

 طاباسب سبحن ىرست هدرعاذ هنم جلن ريغ هنا ناهنلا يلعف داوسلار قب نع
 زيوربا ركذي_شعالا لاق تام قتح هتاطوف ةليفلا لجرا تحولا من

 «قدرسم تيب دعب لويفلا روحن هواهس اديب ناهنلا ٌلخدملا ره



 ك4

 اويركف عومبلاو ايوبب فرتيفلا ذآ قتروتلا بزووبختو

 ريدسلاو اضوعم رحباو كلم ام ةرثكو هلام هريس
 ريصي تاما ىلا نج ةطبغاف لاقو هبلق ىوعراف

 ننيقلا يما قئرذتلا هدعب ناورشوتا للم» سيقلا ئرمأ نبرذنملا

 و اهنسحو اهلاهب ءامسلا ءام اهل لاقي طساق نب مثلا نم رذنملا ما تناكو هاخا

 نم جراخلار ماع نب وم وبار ماع وهف دزالا نم ءامسلا ءام اماف يشج نب ففوع اهوبا

 رطقلا ماقم هلام ماقاف ىبتحأ رطقلا طحت اذا ناك منال ءاهسلا 'ام رماع_ّيسو ىملا

 لك ةقهبازاك و نالا ايقيزم ورم هنباكل يقو هماقم هلام ماقا نأ 'اهسلأ "ام_يسف

 تركو لاق هريبغ اههسبلي نا 0 اههيف دوعي نأ وكيو اههسبلي نيتلح موي
 وهوذلا ءاهسلا 'ام هو ةارهأ وه وذلا *اهسلا ءام عب قرفيل عضوملا اذه ىف اذه

 ىدنكلا ورع نب ثر رخأ تنب لنه ى 200000 تناكو «ءلجر

 لنه تدلوو  ةثالث ثدلو اذنه َتيبل اي لياقلا اهيف لوقي ىتلا ىهوراوملا لكأ

 نيل هيف ناكو سرعلا ةنيق اًسوباقو ةراجا طرضم دنه ن : وم نيعباتتم ةثالث

 ثرح ازغ نأ ىلا ةريعحا ىلع سيقلا ىرما نير ذنملا لزي ملو ءرذنلا نيرذنللو
 «رايجماب جرعالا ثرحا هلققف جرعألا 0 ىناسغلا مش ىبا نبأ

 بلطي جرخو هدعب رذنملا هنبا لكم مث سيقلا ترا رؤاطشلا ريرذنلا
 هلتاق نآركذي ىم اضيا تعمس دقو غابا نيعب اضيا ثرحلا هلتقف هيبا مد

 « موثلكن بور وا ىيلختلا موقلكن ب رم
 هتاط هو ةدشل كلذب ىبس ةرادجا طوضم دنه نب ورع كلم من ناو

 فين الجر نيعستو ةيناهث قرحا هنال كلذب مس اضيا قرح وهو هتمارصو
 نالبق اذهلو ةيلشهن ةارمابو مجاربلا نم لجرب ةيام ىيلهكو رانلاب مراد
 ةَنرَط بحاص وهو « ءاطخ هل اًنبا تق هنم لجر ناكو مجاربلا دفاو ققشلا



 ا

 ندي قاتسو يرق للصوملا لهل نع قاقموج وهو وصمم بحاص ىويبباورسلا لع

 هنأو ناندع نب دعم نب صخق نب نم هنا كذي ييطم نير يببج ناكو وجا
 احس اهف اهيطوف اهيلع هلخداو ناركس وهو ورمت ما هتخأر صن نب ىدع جوز
 هبحافىدع نبو رعب هتخأ تلجو هقنع تيرضن ّىدَعِب ماو كلذ ىبع مدن

 ههحوب هاتا .ىللعجو هيلع هدقن يظعن هتوهتسا دق جلا ناو هيلع فطعو

 ىيعبرا هامدان اههنالاقيف هتمدانم اهتحاو ليقعو كلام نامز دعب هيلا هدرف

 قوطلا هلاخى ار ايلف قوطب هما هتقوط هاذر ادن هيلع اداعا اف هاتكدحو ةنس

 تناك 'ايزلا ةييذج بطخو « الم تبهذف قوطلا نع رع بش لاق ةيجملاو
 اهيلع لخد ايف اهيلا ل بقاف هتباجاف اهجوز دعب تكلمو ةريزجا لكم تنب
 ةجوامدلي حل انلجو اهالعتف ءاثيدبإلف و يصتو هلجا قباب ةيقتلا د
 هيو ةيذم نب لك مورلا اقع ىومسيوتلا 4 مس تسلا كت يظر اكو
 هتباهو كولملا هتيظعف هتخأ .وبأ ىدع نوم هدعب كلمو ندع جزبو]#

 « ةنس ىينسو افين هكلم ىراكو هكردا تح هلاخراثب بلطلا ىف هتليح نم ناك امل

 ورب نب ثرحلا كلم لب لاقيو ىدع نيورع ني سيقلاو رما كلم» سيقلا ورمأ
 رفعي نب دوسالار عاشلا لوقي مهيفو اًقوح دي ىذلا وه هنا لاقيو ىدع بأ

 دايا دعبو مهلزانم اوكرت قرح للا دب اجرا ذم

 «دادن,بوبضانرشلاى ذريمقلاو + قزاوريديملاو هقنرؤنج يضزا
 لونا ناك سيقلا يوما نب ناهعنلا هدعب كم مث سيقلأ ىرمأ نب ناهنلا
 ىذلاو ه ذابق نب ناورشونا لاقيور بكالا ناهنلا وهو قنروخ ا ىنب ىذلاو هو
 لاوزو 'انف ىلإ ىرا ام َلُكا اقف هلوح ام ىلا رظنف قنروخل ا ىلع موي فرشاو هكلم

 سمجلو هكلم نم علخغاذ لوزي 8 شيع نيلطال ىنغي اهيفر يخ ّىاذ لاق معن اولاق
 لاقف ديز نب ىدع هركذ ىذلا وهو ضرالا ف حاسو حوسملا



 سا

 براقعلا تاذب تسيل هدلاول 0 ةهعب دعب ةيعن وهل ىلع

 ثرح ا نب ىهيالاو ثوح ا نيوذنملا هدكو نمور غصالا هش وبا رعت لاقي ناكو

 اربش ر شع ْيثا لوط ناكو ناسغ كولموخآ ةلججو مهيالا نب ةلبج وبا اذه مهيالاو

 باطخما نب ممم ةفالخ ىف يلساف مالسالا كرداو ضرالا هم دق تحم بكر اذا ناكو

 انحاف قشمد قوس ىف رم هنا هرّصنت ببس ناكو موولاب قحو كلذ دعب_رصخت مث
 جنبا ويب ماوس تاون يحتل هذخاف هيطلف لجرلا بثوف مسوف الجر

 ىبطل اذه نا ١ حارجنا ىبا ةديبع وبا لاقف اندّيس يطل اذه اولاقف حارجلا

 لاق لاقل تقي الو لاق كنبطلب هتمطل كبطل ناك ن ا لاق ةنيبلاب عنصت امو لاق

 ضراب قحو ةامج جرخت ةيطلب ةبطل ىهف صاصقلاب هللار ما اهنا 2كلاق هديعطقت

 يلع جورا ا هقاتع زمور صنتو مورلا

 ظ ةريلا كولم
 نى جرح ن اكو دزالا نم سود نب مخ نب مهف نم كلام ةريخلا كولم لوا
 ىلا دزالا تراس اهلف مرعلا ليسب اوشحا ىيح 'اهقيؤمر ماع نب ورع عم نميلا

 تماقا اهناف ةعازخ ىلا اوجرخ ين انامز اوماقا تيبلا ةيالو ىلع صْوُج اوبلغو ةكم

 ةنس يوشع «قارعلاى ع اكلام ماقاف قارعلا ا يقف نو للامر اصف تيبلا ةيالو ىلع

 « كله من

 شربالا هل لاقي ناكو ةهذج هنبا هذعب للمو شربألا كلام نب ةهمذج

 اًدحا مداني الن اكو عنجرب مث ةريحلا ايور امنالا لزخي ناكو هب ناك وبل حاضولاو
 اًحدق اذهلو احدق اذهل ّبص اًحدق برش اذاف نيد قوفلا مدانيو هسفنب ًاباهذ

 عهنلاهلعفر ىم لواو لاعنلا هل تيذح نم لواو قينجم ا له نم لواوهو
 مخ نم قف هنم مهبرقأو تدين وع , ا 5 اهل لاقي تخا هل تناكو

 نررطاسلا نير صن وه هابا ارصن نا لاقيو ىفحنا ةعيبر نب_وصن نب ىدع هلل اقب



 عزت

 ثتمليو سضعب لتقو موظعب اجنن يياينح اوجلرو قاورلا 0 دعم نب ايتقو هولتفف

 ام 3 انثي ىدر اهيفو عوردلاو نافكألا يهسبلتو لدمديب نايتفلا كلوا بيطت

 ىنايبذلا ةعبانلا هاتاف دسا ىنب نه ىراسا ذئموي_رسا نصف ناكو ءرسب ةيهيلح موب

 مين ىنب نم ىراسا ىل ةدبع نب ةهلع هاناو يوكلشا# مهقالطا هلاسف مبخا ىو ١

 ةيقلع لوقي هيفو ىهقلطاف ةدبع نب شاش
 بيجو ىبوصقلاو اهلكلكب ىققان تلها باّهولا ثوحلا ىلإ

 بونذ كادن نم شاشل قحن  ةهنب تطبخ دق زكى و

 « ةبنذاو ين ثدرح ا لاقف

 فيض رب خمصالا كثرحلا ةذعت كلم 3 ةةيرعلا ىو ةيركا ىب ثرحلا

 هين لاق ىدلا رهو ثرح ا ب ناينتأ ىهنم ةوخا هل .راكو ربكألا ترحل نم جرعلا

 ماقلاعيرسريخلالبقتسم ههجو نسح مللغاذه  ةغبانلا
 مانالا ريخ جرعالا ثوحلاو رغصالا ثول يكالا ثراحح

 ايزاغ جرخ ناكو اضيا ةغبانلا زوقي هلو

 اهعيبرو اهكلم ادعم ىتايو 2 جهتنتو حرفن ناهنلا عجري نأ

 أاهعيطتسنانناول ىنملا كلتو ددوسو للم .راسغ ىلا عجريو

 نين اهنلاو ىنكي ناك هبو ناهنلا نبرجت يوينب ةثالت ثوح 1 دراهنلل ناكو

 تباث نب ناسح لوقي مهيذو ناهنلا نب ورغو ناهنلا
 وجو ورم دعب لبتق نم هنماي.وارهدلا رغب نم

 رجو دبعىم َةَليَأ_ يناج ىلا جانلاو بج نم اكلم
 نيح هيلا راص ةغبانلا ناكىذلا ثرحا نب وم اضيا جرعالا ثرعتا دلو ىرمو

 ةغبانلا لوقي هلو رذنملا نب ناهنلا قراف



 مسرع

 ىلا موق راصو نابع ىلا موقر اصو جرزخ او سوالا ىهف برثي ىلا موق راصو هعبت

 ءماشلا كولم ةَنقَج لآ مهن ماشلا

 خليله هنعيق جيان اهنؤراضي) ماتشلا ىلا ةقلهناق تاق حوراتس عزم عرطج نراظو
 مدقر صيق ل ماع نإو يهل اهطرش طورش ىلع هل نذاف مهلازنا ىف هن ناتسي_صيق ىلإ

 نا انهر فيسلا اذه ذخ عذج هل لاقف عذج ىهيفو مهبلاطف يييبجتل ىهيلع

 برضف فيسلا عذج [تسان كما وم اذكو ذك ىف هلعجا زماعلا هئلاقف ىيطعي

 بتاكئ ضف « َلْثم تبهذن ىكاطعا ام عذج نم ذخ موقلا ضعب لاقف هقنع هب

 معاطا نم دزالا نم عذج هل عهجو لجر فلا يهيلا هجوف هيعان رصيق ىلالماعلا

 ماقاو بوثي ىلا اردقتنا مث كذب اووقتو يهحالس اوذخاو مورلا اومزهف يولتاقن
 اقاو يتوفلاح دوهملا اهيو بوثي ىلا عذج ر اص امو «اووّصختو ماشلاب ةنفجونب
 ككذ هيلا اكشن رخالا اًعّبت اوتا طورشلا دوهيلا تضقن اهف طورش ىلع يهنيب اوم

 نميلا دالب نم َْيط تجرخو اذهركذ مدقت دقو مهنمل تق قتح دوهملاوحر اسف
 دسأونب اهتفلاحو لَسو ُأَجأ ىبلبجلا تلزنف ةريسي ةّدهبر ماع نوم دعب

 ءرهقو اهل ىئبط نم لالذا دعب
 الغلا تفتش قو 3و قوت ومع نوم ثرحلا ةّنَفَج لآ ى م ماشلا كم نم لاف 5

 مهف مضرايد ىف برعلا قوح نم لوا هنال افوحب_ٌهسو هدد لخارج دحب اعز
 مث ابأ نكيو_ربكالا ثرح ا وهو قرح لآ ومدي
 نب جيرغالا يب نر مدينا كلمه مث ىف أرب ثرحلا

 مدعباو ريا مهنعإو مؤلم بخ ناكو ييطوقلا تاذ ةيرام هتاور كالا ثرحم
 مدق ام دعب مهقتعا مث اهلها نم ىبسفر بيخ ازغ ىاكو ةديكم يذشاو رغم

 لو ةيام مهلا هّيوف فلا ةبام ىف ”اهسلا ”ام نير ذغمل هملاراه ناكو الا
 مقاورب اوطاحاف هتحاصمل وب تالا هنارهظاو مللغ وهورعاشلا ديبل يبن



 ركل

 مالسلاب هللا تأ قح فياوطلا كولط اوناكق ريمح نم الجر مهيلع اولّثم ةيحان لكل هأ
 نراذابو ثعب يلسو هيلع هللا يص ىهنلا ناو سواف كوام ىديا ىف لؤت مل اهنالاقيو

 ءاويلساف هيودادو رزوويف اههللاقيز يوربا دأوق نم نادياق هعمو اهيلعز يوربا لماع
 ماشلا كولم

 رسم نلاةيوجيراسنغ نمو هد 5 بتوعلا سس ماشلا ل حو ينو لوادي الإ
 0 لجر مورلا كلم اهيلع كلمو ةينارصنلاب تنادف .ةعاضق

 وعبق يافع لاه او ورغ هنبإ يدقلاو هنؤ تنم كلم يمال روويو زازا
 هعبن نمو هتبارقو هدلو ىف نميلا نم 'ايقيزمر ماع نب ومع جوخ ايلف « ةثالثلا
 اونعي قح ماقملا ىف مهل اونذاي نأ صولاسو ةقلمس هكلمو كع دالب اونا دزالا ىم

 هدل رو موقت رتاج وزو و مهل اونذاف ميلا ارعموبب لزانملا مهل داتوي نم

 نيرو تاف «اذاور مهويغ هّجوو ورم نب ةثراحو ومي نب كلامو ورم نم ثوح ا
 لو وب ةيلعت هنبأ ىلخقساو هداورو هدلو هيلا عجري نا لبق كع عضرانروماع

 ولاسعقوو ةقاّمس لقق ىف لاقحا نانس حب عيذج هل لاقب دولا نم فو نا
 وع وب ةبلعت وج اللف وطعف نييراع اوجرثو لقق حربا يع سبلت ل

 ةالو ضو مرج ذنموي اهلهاو ةكم اوهتنا_قح هعبتا نمو راسف يقي ال.رأ فلن

 يصر مهتلتاقف مهعم ماقملا ىف مهل اونذاي نا مولاسو وم نطب اولونف ثيبلا
 هتالو اولازي للف تيبلا ةعازخ تيلوو ةّكم نع مهولجاف مهيلع دزالا ترصنف
 راص مث اًمانصا اوبصخو اتادحا اوثدحا ققح ىهناطاس يظعو يتكوش تّدقشاو

 تيبلا ةيالو تراصو اهيلعصيق هناعاو هعبن نمي ةعازخ براحن كم ىلإ صف
 دزالا تماقأو اعجب ّيَسف بناوجاو تع 3 تناكو اشيرق عجن هدلولو هل

 ةياول ةعاز> اهنع تعزخناو اهنع اوصغشن تك شيعلا قيض اواو ايف انامز
 نمو شربالا كلام نب ةهْنُج ىهنم اهب اوكلفف دانا هلاوض رايي تيبلا

4 



 سنن

 هنا هيعاو اهيلاريصي ناب هرماي هيلأ بتكق نميلاىلا هجوتلا ىف هنذاتسايو كلذ هيعي

 وقلب مكب اومن متيو ةكوآر مآ نابلعت اذ قوي وأ ةرماو اهيلعر هظيس
 هومزهف ىهيراحو ساون وذ هل عم لاجرلا نم افلا نيعمس ىف ةشبحلا كلم لبقاف

 هيف يغئافر حلا ىتإ_قح هرثا ىف وهو امزهنم ىنمو هباحا نم اويثك ارش اولتقو
 هلتاقنريينا نرجو ذ هناكم ماقا مث هب دهعلارخأن اكو هباحصا ةيقيوره قرغف

 ناكو هباحأ نم هعبت نمو قرغف هيف يقتاف_رحلا ىلا هوئجنا تح اشيا هومزهو

 ءةنس نيقسو ايناهن ساون وذ كلم
 دارا_ىذلاوهو مرشالا ةهربا عم نمبلاب ةشبحلا تماقاو ىرهيلاب ةشبحأ كلم

 ىف تعقورو ليبابالار طلاب هشيج هللا كلهاف ليفلا هعمو اهيلار اسف ةبعكلا مده
 «ملسو هيلع هللا ص ىبنلا دنورصحلا كلذ ىفو اهب كلهف نميلاى ا لهن ةلكالا هدسج

 نميلا ىف ةشبج ا ةريس .تااسو ةهربان ب موسكي هدعب كمو ةهربأ نب موسكي
 وا الا ققح نزي ىذ نب فيس جرف ماظعلا مهنم اوجكرو

 ليك حراورشونا بز مره هبسحا انأو اهريس ىف مباعالا ل و 123131 دللع مايارخأ ىف

 اًدنجهعم ثعبي نأ هل قديش يدبخ يح اذيبلب اكشف زيراقلا ىف تدجو ام

 وح او اوراسف لجر ةتياهسيحو فالا ةعبس ىفز رهو هل لاقي اًدياق هعم هجوف يهتبرا

 و مهومزهف ةشبخلا اويراحنر يثك قلخ يذم ماتاف صريسم. نميلا لها عهسو_ر حتا ىف

 ىاوفلتخاو مهيرارذو مئاسن اوبسو مهضرأ ى ا دحايهنم عجب ملو ضوقزمو ضولتت
 ءاتوافتم اًفالتخا نميلا ىف ةشبحلا ثكم

 ردصيو هبتاكي ىرسكل بق نم اَنلم فيس ماقاف رؤي ىذ:ب ةاعع

 ةشبعلا كئلوا نم ذخنا ناك هنا هلتق ببس نراكو لتق نا ىلا هيأر نع مومالا ىف

 هنيدي ف اديوهو عراتقن دي 9 هل ديصتم ىف وهو اًموي هب اولخن اًمدخ
 اويغ اًدحا ايكلم. ل مد نميلابر مالا شقنإو اًعمهج هولتقف هباحتا مهبلطو لابجا
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 نسح القاع ناكو دثرم نب ةعيلو هدلو هدعب كم مث كثرم نب ةعملو
 ء ةنس نيثالثو اعبس هكلم ناكو ريبدتلا

 نا لعي ناو اذاوج املاع ناكو حابصلا نبذ ةهربا لكم مث حابصلا نيف ةهربأ

 ءةنس ىيبسو اثالث كلمو اذعم مكي ناكو ةنانك بر ضنلا نب ىف نياك كقمل

 عب دلاخ هاتا ىذلا وهو ومع نب ناسح للم مث حبت نوم نفى راستح

 و اًعبس هكلمن اكو دلاخ هحدمو يهقلطاف هموق ىراسأ ىف ىرماعلا بالك ن يرفعج

 لواقبلا 'انبأ نم هنكلو كلما تيب لهأ نم سيل لجر هدعب كلم مرتانشو د

 هكولما"انبا سم اشن دق مالغب عهسي هو اثق اًظف اًظيلغ ناكورتانش وذ هللاقي
 كياوذ ءل تناك ساون وذ هل لاقي يهنم مالغ ىلا ثعب هناو هدسفاف هيلا ثعب الا

 اند الف ةفيطل ىيكس هعمو هيلع لخداف ساون وذ ّيس اهب هقتاع لع ناسونت

 اًعبسرتانش ىذ كلم اكو هسارزتحاو هنطب قش ةشحافلا ىلع هليري هنم

 - نيس ريو

 وهلا اذهب ٌقحا وه اًدحا يزن ام ولاق ساون وذ لعف امريج غلب او سون وذ
 ىلاعت هللا هركذ ىذلا دودخالا بحاص وهو ساون اذ اوكلف هنم انحارأ ذا هنم

 ةينارصنلا ىف اولخد دق يهنا نارجن لها نع هغلبف ةيدوهيلا ىلع ناكو هباتك ىف
 قح هسفنب مهبلار اسف اهايا يهعف راسغ كولم ةنفج لآ لبق ىم هانا لجرب

 هنع الخ هنيد اع هعبات نف امج اهالمو ضرالا ىف اهرفتحا ديداخا يع يهضرع

 رهشا ةعبس هل ْىئبص اهعم ةارماب ىلا تح اهيف هفذق ةيناوصنلاىبع ماقأ نمو

 راغلا ىف اهنباو ةارماب ىمرف اهدعبرانالف يزيد ىلع ىضما ثا اي اهل اقف

 وهو ةشبحا كلم ىار حلا ف نابلعث وذ هل لاقي نميلا نم لجر ضمو فكو

 ميقا ةشبحلا كلم بتكف هنيد لهاب ساون وذ لعف اهب هربخت ةينارصنلا لع
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 عتب بركبلكن ب عّبت نب ناّسح نب عّبت هدعب كام مث اسح نب عّبت

 نب ثوحلا هقخا نبا شعبف اًهيهم ناكو ةعبابتلار خآر غصالا عّيتو هو نرقالا نب
 ىلاراسو مهيلع هكلمو دعم ىارعاشلاس يقلا رم دجوهو ىدنكلار ج ننررم
 ىلا اوراصو ةينارصنلا ىلا بهلوخد نم !ورذتعاو ةداقملا هتطعاف ناسغ اهكولمو ماشلا

 او ورا ف ا اطر ةيطلان نياوقشيلب وتو زر مي عوي اثمرتما عقنعا
 طوكيو دوهبلا وكشف بوثيب دوهبلا اوذلاخو 'اهيقيزمر ماع نب رم عم حرفح م
 مجرلاب هيلا اوتم اوتمو ييلوزن مقوم وف : دفا ةيرشلا نوضقتو يهل نوترواج وس

 501 ديويلا ىلا ثعبو دُحخَأ ىفس ىف لزنو برثي ىلا ر اسف كذ مءظفحاف

 لكو ناتيإم هل تتا دق دوهيلا نم لجر هيلا ماقف اهيارخأ داراو اربص الجر ىيسفو

 كبريطب أ نم مظعا دكرماور وزلا لوق ْلبقت لو بضغلا ى ع لقت ا كللإ اهبإ هل لاقف ةنس
 ربجاهم اهنالزاق لو لاق ةيرقلا هذه برخت نا عيطقست 9 كناو حاج كب عرست وا قو
 نع عّبت فكف ماوحلا تيبلا_ونعي ةينبلا هذه دنع نم جرخليعامسا دلو نم ّىبن

 نلوبحنا اهتو ملاع دوهيبلا مرخأ لجرو ىدوهيلا اذه هعمو ةكم ديرب ىضمو كلذ
 لياقلا وهو سانلا يطإو تيبلا اسكو ةكم اتاف

 اًذوربو اًدضعم ءالم هللا مرح ىذلا تيبلا انوسدف

 ناد دقو ناربحا هعمو نميلا ىلإ عجر مث ءطسوالا عت وه اذهل ياق نا موق لوقيو
 !وعنتماو هيلع اوفلتخاف نملا لها ككذ غلبو ةاروتلا ىف ٍلزن امو سوم نمأو اههنيدب
 و مهتقوحاف يهنم موقو ناوبحن ا اهلخد نابرانلا ىلإ ىهمكاحن هنيد ىلع هتعباتم نم

 اذه عبتو نملا ةيدوهيلا تلخد للذبف هوعباتو هل اوداقناف ةاروتلاو ناوبحلا لس

 « ةنس عويعبسو اًيناهن هللم ناكو ةعيبرو نمل نيب فلحم ا دقع ىذلا وه

 ىو اذ,ناكو همالعّبت و خاوهو لالك دبع نب دثرم هدعب كلم من لألك نبع ىرب دثرم

 ,قنس عيراو ىدحا هللم ناو اهاداو نميلا ميكا دعب ملف يح كلم قرف هدعبو دوجو سانو
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 اعنص هنا ؤهلؤعنلا فصخب وأ فتك مفك الجر ىرا تلاق

 اعلسلا سلا جرب ناسح لأوذ ىهعبصف تلاق ام اهيبذكت

 اعضتاف ناينبلاعفاناومدهو تكا مٌرججز عل ايؤنتساف
 وزغلاب مذخاو اًدحاو اًدحاو لتقف هيبا ةلتق ىلع يجنب عّبت نب ناسح لزب لو

 مكملميو هيخأل تق ىلع هوعيابو يهعيابف عّجت ننرورج هاخأ !وقاخ هلم تشو
 كوس هرذحو كلذ نع هاهن هناف يعز وذ هل لاقي مهفارشا ىم الجر الخ مدعب

 ء اناسح هاخال تقف هنم بقي لف مونلا هنم عنم كلذ لعف نا هنا هبعاو ةبقاعلا
 مونلا ا هل ليقف كلذ اكشف مونلا هنم عنه عّبت نوم لامر حبت نوم

 دهعي نأ ديوي ككملا نا هقكلمم لهأ عيجج ف ىدانف كيخأ ةلتقلتقتو أ كيتاي ال

 ةسفحارلخدي نأ يضرما مث كلما سلج ىف دعقو لاجرلا مهل ماقأو اوعهتجاف !ذغ اذهع
 لخداو ىوقلا ةماعىلع ىلا قح !ولتقف هب ٌلِدُع اولخد اذاف ةرشع ةرشعو ةسنح

 هيف لوقي هل وعش دشنأو هل لاق ناك ام هركذا هآر الذ ىوعر وذ

 نويعر يرق تيبيىم ديعس  مونب ارهس يرتشي نمالا
 ىيعر ىذل هلالا ةرذعف تناخو تردغر يه كت نافذ

 وم يهف وزغلا هكرثو.هروما ةملع تبيؤطصافعصتخاو' ةدرقو تاماركأو ةتيلخت راق
 زج يروج حيوزت هلل نونءق:ياوفلا مول مد اوااراتيوفلا تاثولاي مدوجقل قابت

 نر نب ثوحلا هل تدلوف عّبت نم ناسح تنير عاشلاس يلا ررما دج ىدنكلا
 لقتننا هنامز ىفو عّبت نب ناشح اهابأ مدخن اكو ةدنك ديسر ج نبت لكور ج
 مرعلا لبس سحا قمح ملا ضرأ نم هعبتا نمو هدلوو ءايقبزمر ماع نبورم

 «ةنس ىيثالثو انالث هلام ناكو جرزؤخاو سوالا و باو ةعازخوبأ و هر ماع نيرو

 اًنِمْوم ناك بوثم نب لالك دبع هدعب كلم م بوثم نب لالك د مع
 « ةنس نيبعبسو اعبرا هككم ناكو هناهإر سيو مالسلا هيلع عسيع نيد ىلع



 ا

 لقثو ري هتلمو هتاطو تّدتشاو هنّدم تلاطو اهتلالدب هروما ضعيو اهب ريسبو
 ىلع مهيلامي نأ عمت نب ىراسح هنبأ اولاسف وزغلا نم هب مدخاي ناك ام مهيلع

 قيوم هيلعاوذخاو هوللؤ اناسح هنبأ وكلم. نا ىلا مومالا ترطضا تح هدعب

 هللا لوسرب ىمأ ىذلا وه اذه اًعدت نا لاقيو هيبا ىف مهنم ناك اهب مهذخاوي النا

 لاقو يلهو هيلع هللا اص

 ميسنلا ىراب هللا نم لوسر هنا سنسجأ لع توديش

 مع بو هلاريزو ُثنلل هرمع ىلا ىرم ٌدمولف

 ةياهنالث طسوالا عبت كلم اكو كلذ لعفرخالا عبت لب لاقيو تيبلا اسك ه هناو

 رو
 سيدجرلا تعب ىذلاوهو عّبت نب ناسح هنبإ للم من حبش ب ناسخ
 دق يسط نم كلم اهل ناكو ةماهلا لزنت سيدجو يسط تناكو اهداباف ةماهلاب

 اهئادها ةليل هيلا اهب ثععب الاس يدج نم ةارما نوجوزب ا اوناكو ةتريس ث'اس
 ةلققم اهنم تلتقف ةراغ ىو مسط لع سيدج تبثوف اهجوز لبق اهعرتفاف

 هفضرصتسي عت نب ناّسح ىلا ممط نم لحجر ىضمو كلما كذ تلققو ةهيظع
 ةماهيا اهلواقي ةارما اهبو وج ْذّئِموي ةماهلا مساو ةماهبلا ىلإ اًشنيج ناسح هجوف

 نا اوفاخ اف ةماهلا وج تيّمس اههسابو مايا ةثالث ةريسم نم بولا صبت
 لاقدا قبال طيرعنفيةرب# هيدي قمم يقف لجر لكل حجو نوجا ارعطق يرصبت
 ىرا تلاق كأذ ام اولاق_ريج ىكذتا دقلور مجشلا كيلا تراس دقلس يدجر شعم اب

 تعقوأو رج هتف اهوبذكف اهفصخب لعنو ا اهلكاي فتك عم الجر جنا ىف

 ىشعالا لاق ةلرملا ةصق 'ارعشلا تركذ دقو اًريسي الا يهتنفأ ةعقو 4
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 ا

 لخد ىتح ىيظع شيج ىف جوحو هب ناك شاعترا# كلذو شعرب, رهن اعدي ىذلا

 ناسارخو ناقسجتو سراف قيوط يع ذخاف ىيصلا ديري هجوت مث قارعلا ضرا

 تيّهسف اهمدهف دغصلا ةنيدنعلخنو اًبسو لتقو عالقلاونويادلل ققفاخر

 ةيام هكلم ناكو داع من دنقمب اولاقف سانلا اهبرعاو اهيرخا رمش لو لنك مث

 « ةنس ىنوثالثو اعبسو

 مورلا دالب ازغف شعري رمش نب نرقالا نبا هدعب كلم مث مش رب ىر ررقألا

 تاف توقايلا ىداو غلب ىتح اهيف لغو و ناثوألا نودبعي ذنموي اهلها ن اكو
 ءةنس ىيسؤو نالت هكأم ناكو كأنه ىنفذو هلخدي نال بق

 عت مو شعري مش نب نرقألا نب عمت هنبا هدعب دم مث نرقألا نب عّبت
 مثيلا راسن ههرك ام كوتا نع هاتاو ٍوزغي ال ةنس نيرشع ماقاف ةعبابتلا لواوربكالا

 كح ىف يهيقلف شيإولا هللس ىذلا قيرطلا و هور امنالا ى ع مث قط مج ىلع
 اشيحج تبتلاب فلخو عجر مث نيصلا ازغ مث ع جرو مهذم اجسو مهدزهف ناجئرذا
 لياقلا ره اذه عّبتو كلذ نوفوعي تبتلاب يهباقعان ةطبار اًمهيظع

 بمال يح نم اهعولطو سيفلا بقت اقبلا عم
 نيرولك ”رفص اهبورغو . ةيفاس 'اضيب اهبولطو
 . سفنلا ؤ توما ماهح ىوجم اهك :اهسلا دبكل يع ىوجت

 سما هئاضفإضفب ىضمو هب ؛ىج ام لعن موهيلا

 ءةنس يقسو اًنالثو ةيام هكلع نإكو ناو فقسالر عشلا اذه نار كذي ةاورلا عبو
 افيعض ناكور بكال ع بت نب بركيلك هدعب كلم مر بكألا عّوت نب بركيلك
 « ةنس ىيثالثو اس هكلم ناكو تام ىقحح غي مل ةمهلاريغس

 رهو كوبا دعسا وهو بوكيلكن ب عّبق هدو هدعب كلم مث بوكيلكن ب حبت
 موهفلاب_وؤغي ناكو هللس الا ه'ابا هللس اًداسم عدي ملو وزغلار ثكاف طسوالا عّبت



 را

 وحن ازغف شيئرلا نب ةه فربأ نب سيقيرفأ هنبأ هدعب كلم مث م هاوس

 ضو قويطسلف ظواهر بوبلا لقنو .ةعخط ى لى هتنا قحر يوب ضرأ ىف ب
 سيقيرفاو نون نم عشوب لتق نم ةيقبريوبلا تناكو موملا ىهنكاسم ىلا لحاسلاو

 لا

 ككذب يع راعذالا وذوهو ةهربا نب دبعلا هوخا هدعب كم مث ةهربأ ب دبعلا

 قب كيسي لوف جرملا ولا ع ترو ةههظع ةلذقم ينم لتقف سانستلا دالب زغ ناك هنآل
 ايلف هيبأ ةايح ىف اذه ناكوراعذالا اذ_ٌيسف مهنم سانلا رعذف يهرودص ىف مههوتجو

 « ةنس نيرشعو اًسِح ه٠ ناكو هوزغ لبق هقش بهذف جلال هباصا لكم

 وهو شيلا نيرورع نب ليج جرش نب داده ءدعب كلم مثليجحرش ب كأده
 سيقلب هل تدلوف نحنا ن م ةاوما حنت هنا لاقيو مالسلا هيلع ناهس ةبحاص سيقلب وبا
 ءهدعب اهن كلما لعج ةافولا هترضج ايلف كله_قحاويسب الا ثبلي يلف

 مهمزحأو يهلقعاو اهنامز ىف سانلا لجا نم تناك سيقلب تكلم الف سيقلب

 ٌوزت ناهلس نأ لاقيو هباقك ىف لجو زع هللا هّصق ام ناهيلس ر ماو اهرمأ نم ناكف
 لجر اهجوز لبلاقيو هيبأ ةايح ىف تامو ناهلس ىب دواذ هل تدلوف اهج

 ناهيلس ةدم نلاقي دور هش لكى اهدلب ىتاي ناكو اهكلم ىلا اهحرسو لواقملا نم

 :ةريسي ةده هدعب سيقلب تتامو ةنس نيرشعو اعبر لاقيو ةنس ىيعبرأ آلم ىف تناك

 فوعيو ل يبحرش نب ورم ننرفعي نيو رم نير ساي اهدعب كم مو مم نير ساي
 تاك مضايا دس مل كا ازمه مرام
 ىراج ]مولا داو انا قخ برغلاو من اًبزاغ جرحو هما ىف ًابوق ناطلسلا ديدش

 بتكول هف ساحن صبر ماف دحا مهنم دعب مو هيف اولك هف لمرلا ىف اشي هجوف

 « ةنس نيناهنو اس هكلم ناكو عجرو بهذم ىئارو سيل دنسللاب هيلع

 رقي قرب ة ربا زن تمم قيرفأ نب رمش هدعب كام مث سيقيرفأ نب هش
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 قح مهنم دحا وزغي 3و نها مهكلم و دعي الر يج دلو ىف كلم لزب مو اوه تام
 « شياولا ثرعلا ىلا كالا راسو نورق تضم
 نمل اهلخدإو ميانغلا باصام ىهنم ازغ نم لوا ثرحما ناك» شيارلا ثرح ا

 نهلا لخدا هنا/ل شيارلا ىسو لاقي اهف ابارشع ةسيحر يم نيبو شيإولا ىيبو

 رموستلا بحلاس عرابأل تام هرصع قلوب «ىمانلا شارف ءوينسلا) لارمالاو لقتلا
 تارقبعوس اقبريخن اهل قستسيل محا ىلا اهدفو ىف داع هثعب ىذلا وه ناققلو

 اهنم كله اهكر سنا عبس اقب وارطقلا اهسمب ةلرعو لبج فر فع وأ بظا نم مس

 هتركذ دقو دبل هموسنر حآ نراكف ريوسخلار اهنا راتخاف رسن هدعب نم فلخ_ سن

 ةغبانلا لاق ءارعشلا

 دبل عانخاىذلا اهيلع انخأ اواهتحا اهلهإ شاو ءالخ تحضا

 ىرماعلا ةعيبر نب ديبللاقو

 لزعالا ريقفلاك مداوقلا عفر  ترياطت موسنلا دل ىأر امل

 ةنس ىيسو اًفينو ةياعبراو ةنس ىفلا مع هنا لاقيو داع ىلا هبسنت ؛ارعشلاو

 امو ىراججنرذاب كرتلا كلذ دبي ازغ ث.دنيلا لوألا هوزخ ىنل ديالا ثا هيك اضاكو

 هلر عش وب لسو هيلع هللا ص انيبن شياللار كذ دقو لبقأ مث ةيرذلا اًبسو اهبلب
 لاقف ريغ نمو يهنم للم: نم هيفركذ

 مارعلا ىف صخرب لبن  مجظع لجر مدعب كلهو
 انعف هجرخ دعب معأ كيلا تيلاي اًدهجا_يسب

 « ةنس نيرشعو اًسنجو ةذس ةبام هلكم ن

 رانلاوذمك لاقي ناكو شياولا نب ةهربا هنبأ ءدعب كلم مث شيأرلآ نم أ
 هللم عراكو :عجر اذا اهب ىدتهيل هيزاغم ىف هقيرطل عر انم ا بوض نم لوأ هنال
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 ءهوفاخر ما بوقعي نب ادوهب ىلا كولملا ضعبل اوبستنا يهنال دوهي اوس اها كوهملا
 ليلخلا ضوا نم ةرسان جو حيسملا اهيف لزن ىتلا ةيرقلا يساب ىراصن اومس ىراصنلا

 عبي ةطرش لع اكو ةريشعلا دعس نم نال نب لدع وه قدع ى دي ليع مهلوق
 لدع_ديىلع وه هكاله فاخ# *ىبث لك سانلالاقف هيلا هعفد لجر لع بضغ اذاف

 هيديىيع ءىشلا ناك اذاو نهرلا ىف نينهارتملا ىدي نيب ل دعلاوه ل دع نالاقيو

 هلعج ام رطخماو رطخ ىلع وه ىهلوق هلثمو « منغ وأ مرغ فرش ىلع هبحاص ناك
 ءرماقلا اهنيب نارماقتملا

 اهل لاقي داع ضرا نم اًعضوم اه ناكو داعاياقب نم لجرر عر اه مر فكا
 رفكو بضغف يك اوتاف ةرشع نونب هل ناكو 'امورج هيف ناكو هلؤنو فوجلا
 حيرب فوجلا لفسا ن مران تلبقاف ىيهسملا نم هدجو نم ّلكل ققو اًميظع ارفك
 ليللا هناك فوجلا ميصاف دعم ناك مو هتقرحاو هلك فوجلا تقوحا تح فصاع

 لثملا هب برعلا تبرضف هكلسي ناك نم لك هباهو نحيل اًبعلمر اسو هوام ضاغو

 ءرامج نمر فكا اولاقور يعلا فوج ناوو راها فوجي لاو اولاقف
 نب بدنج دنع تناكو لج ىم ةعيبر تب ةيزاما هسا قات مكد رم قحا

 ءرابخا اهقمح ىف اهلو ءانسح اق تناكو ب دنج نب ىدع هل تدئوفرينعلا

 «هنع هللا ضر بلاط ىبأ نب ىلع تنب ةنيكس ىلا بسنت ىف ةينيكسلا ةرطلا

 كولا باتك
 ماقاو هدلو ىنوملا ىلا راص ناطحت نب بوعي ناك دجوبا لاق ميلا كولم

 ةكولبلا عيجتب هدلةمايحر م وأو مدأ دلو نم ةيبرعلاب قطن نم لوأ وهو اهب

 بوعي عر نب بوعيل دلوو هدلو نم اهلك نميلاو احابص يناو ىعللا تيبا
 لوا هنال ابس يمس هنا لاقيو هدلو ىف كوملا تناك» بجت# نب اًبس بجتمل دلوو

 ىقح كلم ابس نينويبج هدلو نم كولملا لواف « ناطحت دلو نم_عبسلا ابس نم



 سومر

 لينتوا تلخ .رالخضمف اهّيح ىلع اهابا تلتق

 قشع_راكو ةزنع نم لجر يروبا وهرخالا ظراقلاو «اوبراحت نيتيبلا نيذه لاق ايف
 نء اص ىنب ىلع عقو ىتح هريعب ىلع اهلهتحاف ظرقلا ذخا ىف ايقتلاف هل مع ةنبا

 بُيَوُذ وبا لوقي اههلو ظراق نب نوعدي مويلا مو ناده

 لملف ٌبْيِلص ٌدَقلا رشنيو اههالك  اظراقلا ٌبوُؤِي ٌقحو
 تخأ ىربأ وصن نب ىدع نيو موه قوطلا نع ورم ٌبش هيف لاقي ىذلا و مم

 ىجص مهو هلاخ ىدي بيب ةاهلا انج اذا لوقي .راكىذلاوهو شربالا ةهذج

 هيف أ هذي ناجّلتو هيف هرايجو ىانج اذه

 ةيذج هب ايتاذ اههل بستناف 527 للام ءدجوف_رهظ ين اًنيح رجلا هتوهتساف

 لَكُم لاذ ةهذج ء'امدن اههف هتمدانم ايتن ايهيكحو اًديدش اًوورس هب وسف

 هاخا قري ىجتلا ةرّيون نبا

 اعّدصتت نال يق_ةحرهدلا نم ةبقج ةهذج نامذنك اًنشعو
 ىذهلا شارخو با لاقو

 وشك كان هسة يع انلبق قرفن دق را يلعت ىلا

 ان علاخ ةرايؤب هترمأر قوطب هتقوطو كولملا بايث هتسملاو هتفظن هّما نو

 3-3 اكو «قوطلا نع ورع بش لاق هقنع ىف قوطلاو هتيحن هلاخ ىإر
 ءاعالتقف هراث ” ريصقو ورع كو كردان ملاخ تلتق

 هل حن ذي نأ ماي ناك هنا كلذو فساوويب يعط لضف داركلا نا مجم"ركذت دأركذلا
 نراكو ليئامرا هللاقير يزو هل ناكو اههموح نم اًماعط ذنثو ناناسنا موي لك
 ءاورثكو لابجا ىف اودئاوتف سراف لابجى لا هب ثعبيو اًدحاو ىبحتسبو اًدحاو حيذي
 مىهمسأو نوعرفل حرملا اونب نيذلا ةلعفلا يهز وتلا لاق ىييصالار كذ نونا
 « دكوخ ةيسرافلاب مها لاقير يزنخلا مسأ نم قتشم



 سه

 مع نو وونحا لاقو طم هنا يضعبر كذف , رهين اوفلتخا دق موون ذ ةاّمر

 باح" هو قدخلا ةامر هر مهي مست بر برعلاف ا يضو ةابونلا

 <برعلاك قاتع ليخور قبو مخغو لبا

 نب لاله نب نم مرصا نب فوع دبع نب نطق نازيياوجاو تيدا لسا راوجما

 هتشهج ىف سيق نب فنحالا ءبرف ر ماع نب هللا دبعل سراف ىلو ةعصعس ن.رماع
 ركق ىلع هيطعبف لجرلا بسني لع كَلأ ةرطنق يع ها فقوف ناسارخ ىلإ ايزاغ

 نم لواوهف !وزيجاف هوزيبجا لاق هيلع اورثك ايف ةيام ةيام يهيطعي ناكو هبسح

 رعاشلا لاق ياوجا مس
 ىلاخو ع هئالعا ىلع لاله ىنب نيمركالا "دف

 < ىئايللاى خا تنس تواصف نعم ىفزياوجلا اوس اره

 ىينوهلاونبو ورع نب دعس نيب ايحلاو قلطصملا ونب م شيرق 'افلح شيباحألا

 وي ىلع ديل انا هللاب اوفلاحت* ةكملفساب لبج وهو َِشِبَح بنذب اوعهتجا ةهزخ
 داهح لاقو نع شيباحا ارّمسف هناكم ىشمح بو اموراهن حضوو ليل اج ام
 شيمقلا وع بوعلا مالك ىف عتيلاو يعاتجالض يباحل اوس ةيواولا
 و يدلا ف 0 اهناو ةنانكى م يهنيدب أذ نمو شيرق مه سهلا

 اهباوبا نم تويبلا نولخدي لو نمسلا نوئلسي كو ىنم مايا نوعيطتسي 0 اوناك
 «ةّلجا نوطقتلي لو ةفرع نوتاي ور عشملاب نوف ةيو
 ىزذعلا ظراقلا وهذ لوالا اماو ىاظراقلا بوؤي ىتح اذك لعفا  برعلا لوقت اطراقلا

 اهيف لياقلا وهو ةيطاذ هتنبأ ىوهي ديز نب دهن نب ةهزخ اكو ةزنع نبدي وهو

 انونظلا ةبطاف لاب تنذظ ايرثلا تفدرا *اموجلا انا

 لاق تح هتصق فرعت ملو عجري يلف هلق: ةهزج هيقلف ظرقلا بلطي جرخ اهابا ناو

 ليبجزلا هبزعي اهيفب ريبعلا باضر ناك ةاتف  ةهزخ



 ا

 مز رموش اكو راتخا ةيار بحاس ليفطلا وبا ةضفارلا نم ةنيلاعلا ءاهنيأ

 , ىنعجارباجو ىببعأ نب ةراوزو ىلدجلا هللا دبع وباو راتخلاو اوم يتلص هللا وسو

 ىفوعلا ةيطعو ةتابن نب غبصالاو ناحومم نب ةعممعمسو روعالا ثرح ا ةعيشلا
 نب ماو ليهكن ب ةلسو قداص هباو ىيبسلا قاحا وباو شهالاو سوواطو
 تنبات يأ ب بيبحو ىيوج وب ةبحو ىلا ميمارباو دعا وبا وب ملاسو ةبيتع

 نسحلاو ةفيلخ نيرطفو جاجنا نب ةبعشو ىروثلا نايفسو م تعملا نبريوصنمو
 ياورلا دهحو عيكوو لييضف نب دهو ىئالملا ليئارسأ باو كيرشو حرب علاص نب
 ريوجو ىسوم نب هللا ديجعوررغصالا ىدوعسم او يكد نب ضفلاو بابحا نب ديزو
 رفعجو ىبارعالا فوعو ىميتلا ناهيلسو ييشهو دواذ نيدللا بعو ديا دبع نبا

 بحاص ةريغم او رام نب ماشهو ةعمهل نباو ناطقلا ديعس نب ىو ىجيبضلا
 « دعجلا نب ىلعو عمو قلزولا دبعو نوُيوَح نب فورعمو ميعاربا

 نب داج “بيبح نب قلط«<ىنادمهلا رد < ةرم نب ورم ىمتلا مهاربا ةئيجرملا
 ةجراخ «ديهنادبع هنبأو داود با ىب زيزعلا دبع «<ىلرلا بحاص ةفينحوبا <.راهلس

 ”ةديازخيا حوب ”ايركذ وب بح :ريوزنعلا ةيواعم وبا زصاملا قشيق عوتيوززج * بغصم نبا
 ءؤعسم ؟بياسلا نوب دبي «ىنحلا بن ني < ىاولا حان لفسوي ولا
 لضفلا :. طبقلا ناليغ «ديجع نبورع كراسي نب اطع < وهلا دبعم ةير ةيردلقلا

 ديعس «ىاوتسدلا ماشع « ةداتق «عجر مث هّينم نس بهو هينا ومع هج

 نافقع <ىكللا لسم نب لهعامسا «ةليجىجا نب فوع «ليوطلا ناهنع < ةيورعىبا نبأ
 لوحكم «ىييع نب ماه *نبعلا دلاخ « ميج ىبل نب صاع نب وصف «ىربلا يسقم نبا
 روث ',دنخ “ايا اًيضفار ناكو ىنطلا سيق ب جون * ميهاونا نب ديعس «ىماشلا
 دايع ءسيهك < يّرملا ىلاص «ئرونتلا ثراولا دبع <موصنم نب دابع «ةيز نبا
 ءقاحا نب ده < ادعم نب دئاخ ؟بّيهَص نبا



 موو

 الو ةفينح نب لودلا نم وهو قرزالا نب فان ىلا نوبسنب دي جراوخخا نم ةقرازألا

 ءزاوعالا برقب بلهملا هلتقف ذونحاملا وب هللا كيجع جراوخا نم هدذعب ماقو هك بقع

 نب ةعيبض نب دعس ىنب نم سهمب ىبأ ىلا نوبسني جراوخلا نم ةيسهيملا
 ءهينجرو هيديعطق ةنيدم ا او نابج نب نافع ناكور باج نب مصجه ههسو سيق

 ًاساوثكأو دايز نب هللا ديبع ىقلو تشالا نب ميهاربا ناك ةضفارلا نم ةيرسملا

 «ةيبشخلا اومسن بشنكا يهعم ميهاربأ

 « ناسيك هبقل !نوركذيو ديبع ىبأ نبر اقخملا باص يح ةضخارلان 7 ةيناسيكلأ

 ومر فك وم لوا ناكو اجس نب هللا دمع ى ا نويسني ةضفارلا نم ةيئابسلا

 اًيئاَبَس ناكو ةليج ى وم ديعس نب ةريغملاىلا نوبسني ةضفارلا نم ةيريخملا
 نب دلاخ يع جرنحو هي اًدومثو ؟داع ايحال ىلع ءاشول لوقب ناثو

 يم هو ا فس ١و اورب وأو لوو هاصضال لاق هنال

 راك هنا ريغ وه نم ىوردا الو باطخل ىلا نوهسني يف ةضفارلا نم هب الملا

 لاقو جورفلاو ”امدلاو لاومالا ىفروزلاب يهفلاخ نوم ىليع اودهشي نا هباحا .
 همم ”امد

 ا بو با وسي هاا سووا 4 يلدا ١

 ريغ اًولغ ةضفارلا لقا يو لوتقملا ىلع ىب ديز ىلإ نومستنم م ا

 < جرح نم لك م جورتحلا نوب مهنا



 رد

 لاقي *الكو ةثالث ةركب بأ نب هللا ديبعل ناك مىيلسر فصا هيلا بسني ىذلا ميلس

 ءييلس رفصا لع ىذلا وه اذهو رحاسلا ميلسو شاغلا ياسو عجانلا ياس يهل

 ديعص نب صاعلا ىنب ديعس وه ةيديعسلا بايثلا هيلا بسنت ىذلا ليعس

 هاسكق مالغ ليعس هنباور ذب موي هابال تق ههجو هللا مرك بلاط ىبأ نب ليع ناك

 ديعس ناكو ةيديعسلا بايثلا تيهس اهيف ةبج سو هيلع هللا ليص هللا لوسر

 نمو اًمنب ىيرشعو اًذبا نيرشع نم وحن هل دلوو مظعلا ىف لبالا شخ م لوا
 < اورم ىب كلملا دبع هلتق ىذلا قدشالا ديعس نير هدلو

 ةملسم نب بيبح يوم وه دادغبب دجمسملا هيلا بسني ىذلا رابغر نبأ
 ياهتع ىمز تايالولا بر دقلا ييظع بيبح ناكو رهف نب براك نم شبرق نم

 « لوطلاب نيروهشلا ىف دعي ىو هو ةيواعمو
 ةيلهاجلا ىف برعلاايدأ

 ىنبو ريم ىف ةيدوهيلا تناكم ةعاضف ضعبو ناسغو ةعيبر ىف ةينارصنلا تناك
 نب ةرارز ىهنم مت ىف ةيسوجلا تناكو ةدنكو بعكن ب ثرحخا يو ةنانك
 نب عرقالا ينمو مدن مث هتنبا جوزت ناكو ةرارز نب بجاح هنباو يتلا سدع
 ةقدنزلا تناكو اًهسوج اكن اّسح نيرعمكو دج دوس باو اًيسوج ناكس باح
 سيح اهلا ةيلهاجلا ىف ارذختا ةفينح ونب اوناكو ةريكا نم اهرذخا شيبوق ىف
 من ىنب نم لجر لاقف هولكاف ةعاج ىهباصا م اليوط ارهد هردبعن

 زاوعا نمو اهب بدق عوج رم ةفينح اهير تنك
 ةعام او ينخلا سو اهّبر ةفينحتلكا 2. وخآلاقو

 « ةعابتلاو بقاوعلا ءوس مقنر ىم اوردحغ 4

 «ميمت ىنب نم ديم نب زب نيو هو ضابإ_ر ب هللا دبع لا نوبسني جراونغ ا نم ةيضابإلا



 رفنز ل

 ملح ايإف مشوق سكف اطخا هنا رظف باصان ىور لجر وه عسكْلا ةمآدن
 « مدن هيف ناكر ما لك ىف لثم ا هب برضف سوقلار سك ىلع مدن
 لاقف اًنيش هلاسي هل خا هاتاف قيلاهلا نم ًالجر بوقرع ناك ب وفرع ةييعاوم

 جزا اذالاقف هاتا ىلبا ايلف حلبا اذا لاقف هانا هلخن علطا اهلف ىلخن علخا اذا بوقرع هل

 نم هذخا امر اص اهل ار اص اذا لاقف هاتأ بطرا ايف بطر اذا لاقف هاتاىهزا اهف

 رعاشلا لاق فلخا ىن لثملا برعلا هب تبرضف ادهش هاخا طعي لو ليللا

 برُثَيِب ءاخأ بوقرع ديعاوم ةيج كنم فلخلا ناكو تدعو
 « :ارلا ىتفو ئاتلاب هيوبيس باتك ىف هتارق اذكه

 قحافلتخاف ىيفخ تيارعأ همواس ةريح الها ىم اًفاكسا نينح ناك ىينَح افنح

 وخالا لا من هاقلاف ىيقخلا لحأ نينح ذخا ل حترا اهلف ىبارعالا ظيغي نأ داراف هبضغا

 ول نينح فخ اذه هبشاام لاق اههدحاب ىبارعالاّرم الف هقيرط نمر خا عضوم ىف
  متلحأر خاناو لولا كرت لع مدن خالا لاى هتنا الذ ىضمو هتذخالر خالا هعم ناك

 اهيلع ايو اهب بهذ هتلحار ىلا دهف نينح نيك دقو لولا ىلا عجرو هذخاذ
 ىف لاق هب تينا ىذلا ام هموق هللاقف فخار يغ هعم سيل ىبارعالا لبقاو

 1 بنا اج نمل القم برعلا هقبوضف ىينح

 والا قيلت از قل ولدع ينيب وقد اويراحت نا قل ليقف ةيلعاجلا ىف

 لوقل هركذب سانلا قلو ىبضلا دشار نب باجنمىلا بسني وه باجنب مانح
 , باجي“ ماجى لا قيرطلا فيك تبغل دقو موي ةلياق براي رعاشلا

 ىنب نم ةبقع نب فيلخ وع ةيفيلخأا جذولافلا هيلا بسنت ىذلا فيلخ

 نيريس وب دم كلذب هانكر كب ابا قكيو ميت ىنب نم سعاقم وهو ثرحا نب عمبر

 بقع اهب هلو ةرصبلا لها فرظأ نم ناكو هباحأ نم ناكو



 ا

 رذنلاى ناهنلاو ا ةبوسنمناهنلا قياقش دهع وبا لاق يوايبلا عؤنيلقف
 هذه نم هيفاذاو رفصأو وضخاو اجا بيز متين يتعا دقو هظلا ىلا جرح ناكو
 «راهنلا قياقش تيئسف اهوم“ اهوا اهنسحا املاقف ريثك “تن قياقشلا

 لسا ناد ودبوخا انثدح را ايفش وااو دَح يوم

 ةشياعل لاق ماس عنلا را كلام نوب ع أ نع تباث نع ةراسىبأ نب ىلع انثدحل اق

 هر ل اش مل جر نراكو ةفارخ ثيدح ثيداحالا قدصا نأ

 , لاق اهكدنو دج ضوالا ها هب_ربخضف هوربخأ عمسلا اوقرتسا اذاف مهعم نوكي
 نابحاس هل ن اكو سيقلا ىرءا ىنبن يوم ناجرب نب لضف وم ٌصللأن احرب

 ةَفمِلَح نب فلخ اقف ذنملا نب كلاماهلتقف ماسو مهس اههللاقي
 ناجرب نيل ضفىاساف كلام نع هبحاصو اًهس است ل تفك ا

 «ناينيو مود ليع فانأ تح فرش ىلع ىنواأى ذلا هنع كوب:

 اًبيطخي واكو رصعأ نب نعم نب لياو وهو ةلعاب لياو ىلا بوسنم وه ليأو نابحت“
 هب لزن فيض ىرعاشلا لاق لثملا هب بوضف

 ٌلياق وه ىذلاب اهعو انايب لياو نابح هلدعن ىلو اناتا

 ٌللقاب ملكت نأ امل علا نم هناك تح مقللا هنعلاز امن

 ناىططلا :ءاط ىف لوقي ىذلا نابح نب ىالجم هنباو

 ءدماشلاو و كيف لغو,  نطعافءاطعلا نوم

 هللا دبع دلو ىم مفوللا لما رمل يقطع ور يوقف هيلا سعي يذلا اسقط

 ءاهل هعّبتتو نياوعالا هلوخدل سيارعلال يفط هل لاقي ناكو دعس نب نافطغ نإ
 ب نمل جرو هو اذع ام فطنلا زنك الذ دنع ناكول برعلا لوقت فطخلأ زنك
 ناذاب هب شعب لام جعراغا ناكو رطقي ىا فطنيف هرهظ ىلع "ايلا ليج اريقف ناكع وبرب
 ء النام بوعأا هتبرضخ سيتنلا تباغ ىتح موي هنم_لطعاف ىرسكى لا ىميلا نم

 نه



 مو

 اهعابخ اهلبقي يلف ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلا ةّدحلأ ىدها يلساو ميغ ىفب ىف

 دلو دنع موهلا سوقلا ناظقيلا وبا لاقو ء دوهيلا نم لجو نم يرد فلا ةعبراب

 دلو دوب ماا ةيجاحت قب نراطعب ترو وز اعج

 دحاب از نع ىرتشأ ناكو ةبلعث نب سيق ىنب نموه هّيعب لثم ا هب برضي دلال قأب
 هناسل جوخاو هعباصا قرفو هيقك متفف زنعلا تيرتشا يب هل اولاقف اًخراد و شع

 لاق كلذب هورّيع اهفر شع دحل ديري

 َقّدْخَت ل قاما ناك كلقاب هقيح ىف نوبولي

 قّومألاب لمجا تيللف  هّمع ىف لذعلا اووثكت الف
 « قطنملا ىمانيلا ٌبحا سنانبلا متفو ناسللا جووخ

 و ىدنكلا ةيواعم نب ثرحأ نب بهو نب ملاظ تنب ةبوام ىه لاقب ةيرام طرق

 ةغبانلا هركثىذلا جرعالا ثرحا اهنباو ىدنكلار ارملا لكأ و جَح ةارما دونهلا دنه اهتخا

 هلوقب تباث نب ناشح ىنع اهاياو * مانالاريخ جرعالا ثرحاو“ هلوق ىف

 «ومضعلا علا ةيرام نياوبق:+ ب ميباربت دنع ةنفج دالوأ
 منباو نايبذ نب دعس ني فوع نب ةرم ىنب نم ورع نب موخوه معانلا مرح

 سبلي ناك هنال يانلا هكليقو ةراه ءانبا ما دنهلا باو نامقع انبأو يررخ نب ىدع

 « ءاتشلا ىف ديدجلاو فيصلا ىف قلخلا

 نولوقي اوناك ةليجن م دارق تنب ةجراخ ماى ةجراخ مأ حاكن نم عرسأ

 ما ىجو اًجئرعو لودلاو ثيللا ةانم دبع نيوكبل تدلوو حن لوقتف بطخ اهل

 ةوح ونب يهل لاقي نما نم ىيقلا ىنب ىئاضيا تدلوو ديساو مناور بنعلا
 ءوه قم يعي الاهنبا ةجراخو ”ارهب ف تدلوو
 اهئاو لبجر مساسالبو نابا سالب ةيهجلاب ىرسك طاباس يمالالاق طاباس ماجح
 ءارعجرب قيح ةئيسنب داسللا نم يهد شوبجبا هب رم. ناك هنالغ ارغلا ىف لثم ا هب اوبوض



 شع

 دعس نب نافطغ نب ثير نب ضيغب نب نايب 3 ىيبو نالمع سمق نب دعس نبأ

 ردب نب ةفيذحو سبعلا ةهيذج ىبريهز نب شيق نأ اهبجسو نالمع :سيق قبا
 و هبحاص ىم اهذخإ ءليخ تقبس اهيا اريعب نيرشع رطخ ىلع انهارت ىنايبذلا

 سيت يرجاف داسلا تانذ نم يرجلاو .ةلهل ىيعيرأرايشلاو ةولغ ةيلم ةياغلإ العج
 طعر ةرازفونب تعضوف 'افنح لاو راطخا/لاقيو لزرق ةفيذح ىوجا 'اربغلاو اًسحلد
 تقبس سيق لاقف ةقباس تناكو اهويطلو ءاربغلا اودرف قيوطلا ىلع اديه ةفيذح

 لاقف 'الال هال هرحضن اًدحاو اًريعب انوطعاس يق لاقف ٌرشلا مهنيب عقوف ككذ نع هوعفدو
 اًسيقررأ مث مهل اقرافم مهنع لحر سيق كلذ ىإر الف قبسلاب مكر قنل انك ام ةفيذح

 ةقان ةيام هادوو هلتقف ةفيذح اخاردب نب فوع ىقلف مهيلع اغا ىيبح كلكذ لعب

 ىلا سيق ل سواف هلققف:ردب نب لج هيقلف ةيحان كيري ويهز نب كلام جرخو ؟ارشع
 لبالا تناكفر دب نب فوعب يهز نب كلام تلتق دقف انلبا انيلع ددرا نا ةفيذح

 و اهدالوأو يهلبا الا سبعونب تبأو اهدالوا نود اهعندن ةفيذح دنع تجتاننا دق

 2مووملا ةفوع وب ثروحلا مهنيب 'امدلا ل مح نا ى ا ىهنيب بوخلا تجاه
: ِ 

 مهئامسابل ثلا ىرج موق صصق
 ةوعدب مهباصا ب دج ىف يرسكق ! ناكو ةرارز نب بجاحو ه بجاح سوق
 ةيحان ىلا اوريصي نأ هموقلو مل ذاب نأ هلاسف هيلع لسو هيلع هللا ىص هللا لوسر

 ناف 'اصوحردغ موق .بوعلار شعم يا ىرسك هل لاقف اوبب قح هدلب اون ن
 كلل .رءاض ىف بجاح لاق موهتيذأو ةيعرلا ليع مترغاو ىالبلا متدسفا يل تنذا

 يرسلاقف هلوحن م كحضخ وق كنهرا لاق تنا ىفت ناب 4 نف لاق اولعفي ل نا
 ةوعدب سانلا ايحاو فيولا اولخدي نا مهل نذاو هنم اهلبقف اذبا اهيلسيل ناك ام

 قسكؤا بجاح نب دراطع لحراذ بجاح تام دقو مهل يلسو هيلع هللا للص هللا ل وسو

 يلسو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلا دفو ايف ةّلح ءاسكو هيلع اهّدرف هيبا سوق بلطي



 مورع

 ناعذج ىب هللا دبع ماقف مرملاب ملاظتن' تناك اشيوق نا هبيبس لوضفلا فلح

 ملاظلا م مولظهلل ذخالاو رصانتلا ىلع فلاحتلا ىلا ماوعدف بلّطملا دبع نيريبزلاو

 « راع دج ىوب هللا دبع ر اد ىف اوفلاحتو اهوباجاف

 ترو ميتو وعلا دبع نب دساو ةرْهُرو فانم دبع نوبمطللو نيبيطما فلح

 نم رادلا دبعدياب ناك ام ضعب اوعؤتني نأ اودارا ٌَصُق ىنب نأ هببسو رهف نبا

 اودنعاو مهيوح بع اوفلاحتف ةياقسلا لا يهل نكي ىلو ةباجلو ةودنلاو 'اوللاو ةدافرلا
 ىلع َصمُق هضرف ناك ؛ىش ةدافرلاو مهيدياب ناك ام اورقاو كلذ نع اوعجر من لاتقلل

 | « ةنس لكى جاحنا ماعطل شبرق

 « لياو نيركيو ميمى ب نيب مالسالا ف ناك مويوه طيقولا وب

 سدع ىب ةراوز ذنموي سانلا ع ناكو ةيلهاجلا ف رضمو نما ىيب ناك موب طخوش موب
 بلغت م ةعيدر نب بُيَلك نا اهببس ةعيبر نب لياو ىنبا بلغتو ركب برح
 ساسجيبا هب ترم لياو بيلك نم زعا هل لاقي ىذلا وهو هرهد ىف ةعمبر ديس ناكو
 ةقانلا تناكو اهعرض يظتناف اهنم ةقان بوف ةبلعت ىب :اميش ىب لهذ نب ةوم نبا

 بيلكى  لهذ نب ثرحا نب ورع عمو ساسج بكرف ساسج ةلاخ سوسبلل
 مايأ ةّنس مهل تناكو ةنس جبرا يذيب برحا تجاهف هسأر [زتحاو اًبيلك انعطق

 تادراو مويو هيف اوفاكت موي.وهو ةزيثع موي اهيف ميقلا بيلك_ ا لهلهمو ةروهشم
 ناكو تابّيّصَقلا مويو بلغت ىلع ركمل ناكو ونجا مويور كب ىلع بلختل ناكو

 ساّسج وخا رم نب ماهع لتق هيفو لققلا ىخنا اوكب اولتقفر كب ىلع بلغتل
 "اسنلا هلتقر دحل تق هيفو ىللا قالحت موبو ليصفلا مويوهو ةضق مىوبو

 سافل ولذغ زي موبلاههلف طعقر حركي مؤ ءاعقفوتي ىلف .ةرعش قلت حل ةنأ كلذو
 , ىهنيب ام ضقنا نا ىلا ساسجل تقي ملو فرطتور واغت مهنيب

 نقطع نب ثير نب ضمغب نب سجع نيب تناك هذهو ءاربغلاو سحأد برح



 فار

 لاوش': ىف غلقاو يراضعو وهشو ساجتش قن ةياعو:ييتالثو لخإ ةعسلااذبلع جف

 قزرعلاب لس نوعاط عقو ىوخا ةرم ىيبمالا لاقو لاق «ىنايقختلا بويا تام هيفو
 و ىيثالثو سمح ةنس ماشلابو ىيثالثو ىدحا ةنس ديعلا موي ىنعي جووخنا موي
 رعاشلا لوقي فارشالا نوعاط ىو « مهبحاص نم قرفا ىتف اذا ناك

 < ٌبوُؤُي بايالا ناك اذا هيلا ةبارق_ذ ىم نوعاطلا هكرت امو

 ءطق نوعاط ةّكم لو ةنيدللاب عقي ملو

 ةيلهاجلا ىف ةروهشلا مايألار كذ
 ىناهعدوتسازيوربا نم بره نييحر ذنملا نب ناععغلا نا هببس ناكر اق ىذ وى

 ىفو عوودلا قزيووبا هيلا ثعمف عرد ةيامو هلامع قابيشلاو ماع نب دوعسم نبل
 ناكت نابيش ونب ترفظف راق ىذب !ولتتقاف اًشيج هازغاف كلذ لسي نأ ىباف هينبا

 « يتلا نم برعلا هيف توصتنا موي لوا

 ناليع سيق وبو ةنانكح م اهعم نمو شيرق نيب لوألا اجلا ناك لوألأر اجلا
 ةيواعم بو صن ىنب نم لجرل نيد هيلع ناك ةنانكى ب نم لجو نا كلذ ببسو

 تبي ىملاقف قوسلا ىف هفقوف دوقب ظاكع قوس يوصنلا اوف ىناذكلا عب م دعاف
 ملتقف درقلا فيسلاب برضف ةنانك نم لجر هب ىنانكلا نالف بع ى اه اذه

 نوكي داكىتحسانلا ؤواجتف .ةنانكى ف ىنانكلا خرصو سيق ف ىوصنلا خوصف

 ءقلثلار اجلا فلاتقلا ناك اهناو لاقق ىهنيب نكي ملو اوهطصا مث برح هنيب

 اهلكن افطغو اًدسا داق ومع نبر دب نب ةفيذح نب نصح ناك ىف انلأراجنا
 سانلا ىزرف ظاكُم قوس ةنييع ىتاف ىهيولق ةفلوم ا نم نصح ىب ةنّيع هنباو

 لباق ىلا تيقب ىملو نقع الو لهع الب نيعهتجي 'للوه ىرا لاقف نوعيابتي

 هيف بوكا تناكو ىناثلار اجفلا ببس اذهف ىهيلعو اغاو لباق نم ضاؤغن نهعمل

 « المع سيق ىلع ةريادلاو سيقو ةنانك هب



 هزي

 تق ضاق لوا ىدنكلا ةرقوبا ءاهانك اهوامسا ؛العلا نب نايفس وباو *علا نب وم
 ىمجولا دبع ىبر كبوبأ < « هتينك ههسعأو اصنالا .. نم ثرحلا نب ةريبه وبا ءمتينك ههسا ةفوكلاب

 سومو أن بركب وبأ ءشيرق بهار هل لاقيو هتينك دهسا ىجوزخم ا ماشك نب ثرحلا نبا

 ءاجاتك ايعرامسأ باوولأ مت نم: يوضخن ا وباو ةيماوبا ءهقينك ههسا ىرعشال
 ورم اباو هللا دبع ابا ىنكي هللا هجر ناقع نب ناهتع ثالثو ىئقينكب نوتكملا

 نب قطف «نهرلا دبع ابإو بيبح اباور كب ابا ىنكير يبزلا نب هللا دبع « لب ابإو
 ابا ىنكي بلطلا دبع نب ىّرَعلا دبع « ةلظنح اباو ةماعن اباو ده ابا ىنكي املا

 قكي حوسكم نب سيق « ليقع اباو ىلعابا نكي ليفطلا نيو ماع « ةبتع اباو بهل
 دبع نب ةزمح «ماسحنا اباو ديلولا ابا ىنكي تباث نب ناسح «ناسح ابأو دسا ابا

 «ةلظنح ابأو نايفس ابا ىنكي برح ىنب_رخص « ةرام اباو ىلعي ابا ىنكي افشطلا

 اهتاقوأو ىيعاوطلا ركذ
 ساوهع نوعاط مالسالا ف نوعاط لوأ لاق ىيهصالا نع متاحوبانثدح دهوبا لات
 نوعاطو « حاوجلا نبا ةديبعو باو هنبأو هاتارماو لبج نب ناعم تام هيف ماشلاب

 ىهيو باطخما نب مت نمز ىف اعيمج اناكو دحاو نمز ىف قاوعلاب يرسك نب هيوريش
 ريبزلان بأن مز ىف فراجلا مث « ةليوط ةدم ساوم نوعاط ىبيو هبوريبش نوعاط

 نوعاط مث «رعم نب هللا دبع نب هللا ديبع ذنوب ةوصبلا ليعو ىيتسو عست ةننس

 جاخ او ةفوكلابو ماشلابو طساويو ةرصملاب ىراوجلو يراذعلا ىنأدب هنال تايتفلا
 ليلقب هدعب وا كللا دبع هيف تامو ىواورم ىب كلملا دبع ةيالو ىف طساوب ذمموي

 ةعصعصو عما نب ىلعو ديسا نب دلاخ نب هللأ دبع نب دلاخ نب ةّيما هيف تامو

 ةيام ةنس ةاطرأ نب ىدع نوعاط مث « فارشالا نوعاط هل لاقي ناك رح نبأ

 نم وأن اكو بائولا نمل جر بارغو هس كما ب ازغي نووعاط#

 سو ةيبتق حب لس نوعاط مث « كمل دمع نب ديزي نب ديول ةيلو ىف هيف تام



 اف

 ءاهيلا بستف توتجلا عيبي ناكو ةرهز ىنجل ىوم وهو ةرصبلا ى ال قتناف ةفوكلا لها
 عرج دبع نيليعاهسا ههساو اهيلأ بسنخف ةنيدملا ةدس ىف نغا عيبي ناك ىّدسلا

 اًيرصب ناكو اًنيح ةّكم لزن منكلو ةكم لها نم سجل ثّدحلا ىلا لسم نب ليعاهسأ

 اًينادح_ وكي لو ةريخم ا وب | ىنادحن !لضفلا نب يساقلا < ىلا هلل يق ةرصبلا ىلا عجر اهلف

 دايز ىب دحاولا دبع « دزالا نم رهو يهيلا بسنف ا دح ىنب ىف الزان ناك هنكلو

 دبع ىديزيلا « فيقث ىلا بسنو سيقلا نبعل ىو موهو فيقث ىم سيل ىفقثلا

 م!نبا « ىديزي ليقف ىويها .يصنم ىب ديزي دلو بدو, ناك كرابملا نب نهرلا

 نب ليبحرش وري لاقيو هللا دبع ههساو سيق هوبإو هما ىل بوسنموه موتكم
 ىلا بوسنم ةنيحىببىللا دمع «عاطما نب هللا دبع هوباو هّمأ لأ بوسنم ةنسح

 < يياسلا ترحل ا موبروديع .هؤياد هما إل بوسنمهجَخ او قافيح ل كالا واودهتا

 ءارفع انبا ذوعمو ذاعم «ريشب ههساو ةتبابل اهل لاقي هل تنبب قكموه ةبابثوبا

 زورهف « ذوعمل بقع الو بقع ذاعملو ةعافر نب ثوحلا اهوباو ايهما ىلا نابوسنم

 ليعاهسا «ريبحىف هلوؤزنل ىريج ل مقو ريجلا و يجلا نم وه ىسنعلا دوسالا لتاق ىريه ا

 هوبا ناكو دل ةذجى لا بوسنم ةشئاع نبا « ميهاربأ هوباو هّماىلا بوسنم ةيّلع نبا

 ةيدا نبإسادرم «ىجتلا صفح ىب دهم نب هللا ديمع وهو ةشئاع نباب فرعي اضيا

 ىبا « ديزي نب بويا وهو هما ىلإ بوسنم ةيرقلا نبا ءرئظوا مل ةدج ىلا بوسنم
 ايوسنم ةدايم نباو ةيمدلا ىبأ ءرماع ىب ومعوهو هّماىلا بوسنمرعاشلا ةبانطالا

 يوم رهو ثيدحلا هذع لهخ اًوعاش اكو هّمأ ىلإ بوسنم ةّتق ىب ناهلس ءابهما ىلا

 ىونطبلا ميظع دجولار غن راك هنكلو نامت نم نكي م وعاشلا فاعلا «شيوق ميل
 «نوطبلا ماظع هوجولاو غي نابع لها ن لى ئاهتلا اذه نم لاقف عمور نيكد هآزذ
 شايع نيركيوبأ ءراصنالا وم مزح برر نب دن كبو بأ يئاذكب نوئمسلا

 ووهبأ «ةوهس ى لن ب دمج نب هللا دبع بركب نأ « ةبعش مهما ليق دقو متينك همسا
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 للا ىضر ىلع نرب نيسحلا تنب ةنيكس جّوزتو اريصق ناك فوع نب نجولا دبع نبأ

 ىومنلا ديز وبا ىورو « ميهاربأ نب دعس وباوهو هنم تعلن هب ضرت يلف اههنع

 « اعارذ الا ى وعرف لوط ناك ام لاق هنا نسح ا نع ديجع نب ورم نع

 ىباوهو دلو حازم ىب كالا نالاقي لجأ تقو ىمرثكأ هب له رم
 ةنبأ ةيطاذ ىلوم نالج نب ده « ىيتنشل دلو ج جاحجم ايوب ةبعش ءارهش ر شع ةتس

 تتبن دق تناك دلو أذذ ىينس ثالث نموثكا هب لج ةعمبر نب ةبتع نب ديلولا
 لآ ءاسن تعهس ىدقاولا لاق « نيتنس ىم رثكا هب لج سنا نب كلام «هنانسأ

 ءارهش نيثالثنم ّلقا اذه ةارمأ تلج ام نلقي باطخلا نب ديز دلو نم فاجن ا
 ءامره ىهس كلذلو ىينس عبرا هب لمح ناهح نب مره

 ككذفو هشة يهاغل لو تنال وس ورمامستو وع ءبارضق عارم
 رعاشلا ريوج « موتر هشا ةعبسل دلو ىبعشلا «شيعيفر هشا ةينامنل دولوم دلوي

 زول تيشل واع داب رولا سبشل كلو
 ايرشم ضيبا ناك دلاخ نب ىيزلا مونابأو مرياشع و يغى لا نويوسنللا
 نب ميهاربا «ءاضيبلاوبا_رشبحنلاو نوجا وبا ضيبالل ليق اهك مل بقل ىجبؤلا امناو ةرج
 بقل امنأو ايزوخ روكي لو زيؤعلا دبع نب مت ىبو« ثيدحلا هنع لمح مم ىزوخ ا ديزي

 (مشقم ل ةيافو قيسجو ىدجل ةنس عتاذو تناكو ةكهيز وحلا بعش لزؤن هنال كاذب

 ليفوت نب ثوحأن ب هللا دبع يوم دفكلو سادع نبا ىو موه سيل سابع نبا فوم

 و هيلا هعاطقناو هايا هموزلل سابع نبا بسن اهناو بلطملا دبع نب ثوحلا نب
 «مثيلا بسنف ىيئاذحلا سلاج ناك اهناو ةاذح ىكي ل هاذحنا دئاخ ءهنع هتياور

 مهييف هدج“ اكو ميت ىف لزخي ناك هنكلو مهل ى فوم الو ميت نم نكي م ىميقلا ناهيلس

 هلزنم ن نيك عسرل « ةعيبض ىب دابع نب ةرمىنب ىوم وهو مهبلا بسنف
 نم ناكو زومرج نب ناهيس نب ناهتع وه ىتبلا ناهتع «ىوبقملا ليقف باقملا دنع
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 ثيدح ا مدع يوري ىذلا ةديبغ نيم « سلا ةايؤنيباب توافت ناونحأ

 « هيخأ نع ىوري ىسوم اكو ةنس ىيتسب هنم رس ةديبع ىوب هللا لمع ىوحا ىراك

 « ةنس ةرشع اتنثا

 نش ع راك بلطملا دبع ىب ساعلا « هلوطل نوشم.سانلاو بكار هناك السا

 اذا اليوط متاح ب ىدع ناكو ءاعارذ هلعن تناكو هلوط نم يعبلا ةورذ ىف لفتب

 بدتكو مسج ًليوط دعس نب سيق حراك * ضرألا ف طخت هلجر تداك, فلا بك
 تو تس و رجس 0

 دوهش دوفولاو سيق ل يوارس اهنا سانلا لعي اليك تدرأ
 دون هقهن َيِداَعل يارس اهنا ئظلاب سانلا لوقي الاو

 فيك هللا اوبس اي لجر لاقف هلوط نم موق بجو اليجج اليوط سابعلا نب هللا

 كلذب ثّدحخ ضيبا طاطسف هناكم تيبلا اذهب فوطي تسع دا دقل نان لل

 و 5-2 وام كتي" بكب سوت ينس 57

 مج 0 لاف يي دا

 ميدو ةقومق لوم :هنوراؤي سسولجا داكي رصقلا ديدعش ناك, دوعطم/ىب ملل حيج ءراصقلا
3 



 انقل

 راوس كلذكو ءرعل اًيضاق ىاك ىرعشالا سوم وبا هوباو ةفوللا ىلع اًيضاق ناك سوم ىبا

 ٍةرصبلال يع ر فعجى ا/ى طق بنعلا ىنب نم بعك نب ةزنع نب ةمادق نب هللا دبع ىبا

 روس نب هللا دبع هنباو اهريما وهو تامو ىيترم ةوصملا ةالص ى وو ةنس ةرشع عبس
 ءراوقا رج عللا دجع نب اوس ءئبأو

 ىو « بهو نب بهو نب بهوروع ضاقلا ى محا وبأ قسن ىف'اهسأ ةثألث

 «نسحي رب نسحب نيسح ييبلاطلا ىو « مارب نب مارهب نب مار#ب سراف كولم
 ءوبكالا ثرح ا نب جرعالا ثوح ا نب_رغصالا ثرح ا ناسغ كولم ىفيو

 دلاخانبإ حنو لهس هاوخاور انيد نب دلاخ نب دواد قسن ىف ىفاوم ةسم
 ىب هللا دبع نب ميهاربا ىهنم نيذلا نينح لاى اوم يي ثيدح ا يزنع قوز دق ىهلكو

 و لحسم يلوم بقثمو بقثم ىاوم نينح لآو يوهزلا هذع ىووب ناكو ىينح
 9+ بلطملا دمع نب ساهعلا بوم ساهثنو ساهنن ى وم لحم
 صلاوكبوبا هنباو ةفاحت بأ قسن ىف سو هيلع هللا بص هلل لوسر اواو ةعبرأ

 « ىجرلا دبع نب ده هنباو ركبوا نب ىجرلا دبع هنباو هنع هللا ضو

 ناكو نويشيللاوبكبلاو نيرماعو دلاجو سايإو لقاع ماردب اودهش ةونحأ ةعبرأ
 « ريغ ةوخا ةعبرا ادب يلص هللا ل وسر عم كهشب مل لوقيو هر اصنالا ىلع يبو ةيواعم

 هنباو بلهملا ىب ديزي هنباو ةرْفَص ا نب بتهلا قسن ىةداس ةثألث

 | عة صيبور» ةرج م يف لاقو ىسرمو داس ديزي نوم دلخ

 ءاوبعلي نا ىتادل مو ومالا ماسج اهيف كيف
 ودسا داس ةفيذح نب نصح ةوبإو ةفوكلا لها داس قصت نوب ةجراخ ناكو

 رذنملا نب يحب ينمو ءدعم بو هل لاقي ناكر دب نب ةفيذح هوبأو اقطع
 ءهدجو هوبأو داس سيقلا ئبع نم كوراجلا نبأ



 #لو

 نبا ىيودسلا مثيهلا نب ىلع نيس اب ما «ىجضفلا ميهاربا ء كوموبلا موي

 روج موي هنمع تبهذ هللا ديبع وخار يم نب هللا دبع ءلبقم نبا «رعاشلا جا

 نب دوسألا « ءارقلا دّيس هللا دمعل لاقي ناكو ىينح موي هيبا لجو تمععطقو
 للخت وبا ىلع بحاص موعالا ثراحكا « موصلا نم هينيع ىدحا تبهذ ديزب

 ء'اثعشلا وبا ديز نبر باج «موعا لاوط ناك تباث ىبا نب بيبح «ىسو دسلا

 ء بزاع نب 'اوبلا « ثرحلا نب نايفسوبا «ركب ىاوبا ةفاحت با فيفاكم ا
 وبا «تباث نب ناسح «ىراصنالا كلام نب بعك « ىراصنالا هللا ذبع نبر باج

 ءاهنلا .رب ةداتق ءىدعاسلا نيسأ وبا « بلاط_ا نب ليقع « برح ىب نايفس

 وبا «ميعاربا ةيوار مسقم نب ةويغملا « ةماعإ نب ةداقق < يلسلا نهرلا دبع وبا

 «هرمعر خأ ىف هوصب بهذ ركب ىبأ نب دهم نب يساقلا « ماشع نب ثوح ا نبر كب
 دوعسم .ربأ باحتا نم ىديبعلا وبا ءدوعسم نب ةبتع نب هللا ددجع نب هللا ليبع

 هللا دمع < مع خأ ىف هوصب بهذ صاقو ىبأ ىوب دعس « ةربش نب ةيواعم مهسأو

 _وهواخلو دراعدج عيوب هللا هع خلو نوم ةيز قنبيلخ رول يي هوقو نو نا
 ىو بأ ىتبضلا زر نب لح «ىيسارلا لاله وبا «ىجأ
 بلظُلا دبع نب ساّبعلا هوباو ساّبعلا نب هللا دبع قسن ىف فيفاكم ةثألث

 شاه ىنب اي يتنا ساّبع نبال ةيواعم لاق ككذلو لاق مثناه نب بلطملا دبع هوباو

 < يوياصب ىف نوباصت ةيما_ى ب اب ناو سابع بأ لاقف مراصبا ىف نوياصت
 ريبزلال ا ىفالا قسن ىف ىيلوتقم ةتس بوعلا ىف لعن ال قسن ىف ىيلوتقم ةتس

 هنيب برخأ ىف بعصم هوبالتقو نئموي اضيا ةزوبالتقو دّيَدَق موب ةرامث لت
 موب ماوعلا هوبا لخقو عابسلا ىداوب ريبؤلا هوبا لققو ناووم نب كلما دمع نيبو

 « ةيلهاجلا ىف دليوخ هوبا لتقوراجنلا

 ىب ةدوبوبا هوباو ةرصبلا ىلع اًيضاق ناك ةدوب ىبا ىب لالب قسن ىف ةاضق ةثألث



 ما

 ليص هللا لوسو اخ ىلع ناك ىذلا بيقُيُكمو « ااموذج ناك ةبالق مبا ذجنا

 ء امو ذج ناك ىلسو هيلع هللا

 نب ةفيذح وبا «ءلسو هيلع هللا ىلصىبنلا ي بهلويا ءماشه نب لهجوبا لوح

 ىأنبركب وبا « ةبعش نب ةريغملا نب ةوُرَع « بدّنُج ىب ةرمَس « ةعيبو نب ةبقع
 «ةينيع ىذحار سكتو نايفس ىبأ نب دايز ء كلملا دمع ىب ماشه « ىرعش الا سوم

 « ثلج ا ديعس ىب ىبي هرعاشلا ديز نب ىدع

 ساهعلا ءرجإ قوزار اح نب سابع نب نجرلا دبع « قرزا ىرصبلا نسا قرؤلا

 < قوزأ ناك ماوعلا نب يبزلا نإ تايلورلا ضعب ىفو «نووم نب كلملا دبع نب ديئولا نبا

 قافع نب ناهتع ء« بلاط نب ىلع < باطخملا نب مع « نايفس ىبل نب ةبتع ْحْلصْلا

 لما ةفيلخ ه دعي ناي مو يكل ع يراووم ءيهنح علا ضر
 « ةراهع نب دمعس نب سيق ,ىضاقلا يرش جيساوكلا

 , ككل دبع نب ماشع نب ديزي نب ديزي يقفلا
 ورتعا ركاو دز لكل ادي ا ءرخما راك موادرالب نم دع ىيورع قيورعر خلا

 ءده ةعار ةدش م هاف تبواق اذا طقسنأ نابذلا نأ داريو هر ةدشل نابذ ابا_زكيو

 «ىليدلا دوسأالا هبا

 ات د وب عرعشالا مكفياطلا جوبر دن طع تيعذ بوح نب نايفسوبا موعلا

 دبع نيريوج « كومويلا موي هنمع تبهذ ةبعش نب ةويغم لا « كومويلا موب هنهع
 تبهذ متاح ىب ىئدع «ىناهنعل اهيلاو ناكو ناذمهب هنيع تبهذ ىلجا هللا

 نب ةصيبق ءزججا موي هنمع تبهذ نايفس ىبا ىب ةبتع < لج ا موي منبع

 « كوبويلا موب هنيع تبهذ ىجخفلارتشالا « ةرحأ موي هنيع تبهذ بُيٌوَذ

 ءهنيبع تبهذف طوسلاب ههجو دايز نم هللا ديبع برض ديبعىبا نبراقخم ا

 هنيع تبهذ ىدارملا حوسكم نب سيق < ةرفجلاب هنهع تبعه فذ عهسم نب كلام
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 قوعلا اوذا الو كيتعلا مال ىنبسنت ىييح ىيظنح ٌورما ىنا
 + قلب اهيارقا ىف ميماهللا نا ةصقنم ىف اضايب ىريسحت ال

 كيبل لاق هلو صوبا ىءاكىسبعلا دايز ىب عيبرلا

 « هعيلم صوب نم هتس نا هعملكات الى عللا تيبا لهم

 ناك ىئاطلا مأل نب ةثو ةثواح نب دعس ءريشق هلليق كلذلو صوبا ناك بعك بر يشق

 اينلا ءاهسف ةرهض نب ةقش هل لاقي ع ناكو صربأ ناكر باج ىب ةريض نب ةريض < صوبأ

 «صربا ناكر عاشلا ةزاج ىب ثوحلا «صرب ١ ناك مراد نب عشاج نب ضيبالا «ةريض

 ناكهلتاق ىعلو هللا هجر ىلع نب ىنيسحلا ةلتق دحا يابضلا ىشوجلا ىذ نب رمش

 ناسارخ ىلع زيؤعلا دمع نب مم لماع ىويشقلا عللا دبع نب نيجولا دبع <« ضربا
 نب ىسعل «صوبا ناكو نإورم نبز يزعلا دجع عم ناك يوخ نب نمي « صربأ ناك
 «صربأ رحم ا دواد ىب هللا دمع « صربا ثّرح ا ديعس نب ثواولا بع «صوبا ةبطحت

 نا وازفوحل ءلبج نب ناعم ءيلسو هيلع هللا ٍيص هللا لوسر يي بلاطوبا جعل

 نب عييرلاةفصنح نب دايز « حوا ندور «ى يللا ناعّذج نب هللا دبع « كيرش
 سيق ىنب ةقلع « باطخلا نب ديز نب نمجرلا نبع نب نيهلا دبع «ىبلكلا دوعسم
 ليشو « جرع ىتح ىمفص موي ةقلع لتاق ىجعشلا لاق دوعسم نيهللا دبع بحاص

 مزاحو با ءهللا ديبع نب ةعلط_رب دهك ب ميهاربأ < ةيورعىبأ نب ديعس « ىرجما

 ء ةكمب ززنب ناكو ثدحم ا ءاجر نب هللا دبع < كلما دبع نب ديزي نبرمغلا ءىنديا

 ظ « ةباحصلا نم دوعسم نب دلاجت
 ودلا يوم زمرع نب ديزي نب هللا دبع « نيويس نب دم ٠ ىناهسلا ةديبع يصْل

 ءاّنيش عمسي ال خاصا صا ناكر عاشلا تيبكلا « يبصلا يدش يصأ ىييس

 لكا فنالا عدجا و بكالا_شقرم ا 2 قمابلا موي هدي تعطق و ساي نب اح دج

 «مفنا عبسلا



 مورع

 وبا بيسملا ناكو# اهيلا بسُتف نايتخلا دولج عيبي بويا ناكو « اًكَياح دهازلا

 كارو راييد نوب كلام ناكو اراؤب نراهم نب نومهم ناكو « اتايز بّيسملا ني ديعس

 ءاواؤخ ىاولا بحاص ةفينح وبا ناكو ء بحاصملا بتكي

 تاهاعلا_ زهأ

 نافع وب نابا ءككذ دعب ىبع مث جرعا سطفا ٌلشار روعا كوسأ نراك حابو ىبأ نف.ءاطع

 هبضخم لو هن لب ىوم صرجلا عضاوم بضخ صوبأ ناكو ريسا هيرب ا نال نا نب
 اكو هتّدشل كلذو نابا جافب هللا كباصا ةنيدملا ىف لاقيو اجولفم ناكو ههجو ىف

 ةيسداقلاموي هتباصا تناك ةحارج ىم ّلشا بدحأ اكعد جالا نب قووسم « لوحا

 لب لاقيو ها مدع ثمبهذ لاقيرموعا ناك سيق نب فنحأالا ءاضيا يلفو

 سارلا لاص نانسالا بكأرتم اهيشحو ىلع أطي لجولا فنحا ىردجب اب تبهذ

 نيورمم ءرخغا اًجولفم جرعأ ناكىليدلا دوسالا وب «ىيضراعلا فيفخ ىرقذلا ليام

 يرفالا «باللكلا هاوفأ هدلول لاقمفر نخب صربأ ناكو يهسراف ناك مراد ىنب نم س دع نوم
 نزعل مما دليلا ةليبجع «عرقالا_مع كلذلو سارلا عرقا جرعا ناك سباح_.ربأ

 ني هلأس هنع هللا ضر اهيلع نأ موقر كذو صرب ههجوب ناك كلام نب سنا صربلا

 ىنس تربكل اقف هاداع ىم داعو هالاو نم لاو مهللا لسو هيلع هللا ى بص هللا لوسر لوق
 ديحوبا لاق ةماهلا اهيراوت ال ءاضيبب هللا كيرضف ابذاك تنكن | ّلبع لاقف تيسنو

 ةهيذج « هالج هللا فيس لوقي ناكو صربأ ناكس يق نب ءاعلب «ءلصا اذهل سيل

 لاقيو صوبا نراك كلام نب ةلظنح نب عوبوب « شربالاب صربالا نع ىنكو شوبلا

 رعاشلا لاق صوبالاو نب هدلول

 ءامدقالاو ثدحالا اوكرداق اهناسرف صربالا ونب ناك

 قلبا لكل اقف طوضف بلغتور كب برح ىف بطخ ماقو صربا ناك لغتلا حافسلا
 لياقلا وهو صربا ناكر عاشلا ابنح نب ةريغم ا «طووض



7118 

 بلغت ىواصن يع ةقدصلا فاعضأ ببس

 :ىهلغتلا هةعرز نب نايعتلا وأ ناهنلا نب ةعرز هل لاقف ىيبراه اوقلطناف مهنم

 نعت الف ةياك مهل - ضو ةيزؤجملا نم ىروفناي برع موق يهناف ىهيف هللا كدشنا

 « يداوا اورصخي النا يوولع طرشو ةقدصلا هيلع فعضاف كيلع كّودع

 فارشألا تاعانص

 ناهتع ناكو «ازازب قيدصلاوكبوبا نا ؛ وبلا اب اهبوو رطعلا عيبب بلاطو با ناك

 صاقو يح «ازازب و روس ءازازب

 ا 1 نب ةمقع ع راكو مكمسلا

 نيدج وعلا دبع خزاكو « مويلاعيبيردفلج خبرةبسا زالوا ناقلة راووبا
 صاعلا نب ور وبأل ياو نب صاعلا ناو ١ ىهدالوا عيسنو:نيعاشي زر اوجاجل سا
 ىب يحما ناكو « دوعلاب ىنغي ةددكن ب ثرحا ني ضنلا ناكو «لئالاو لببخنا ج لاعب

 ديدع نب رع دج ناهنع نب رمعم كلذكو « سبق ب دكا" وبا ىوهفلا سيق كلذكو

 هلبال ءلعج يسم نر ةبيتق ىو ايلف ناساوخ# هراد ىف اًئاتسب ذخنا بلهم ا نب ديزي

 عج لكو «ارازب نيويس نب دهن اكو «ناهناتسب ناك ديزيروبإو فاهج نعي نايوتشا



 اولا

 وضرا اماو عل اهيضارا نود لص نمقتفا اهلك ءاشلا ندمو سدقملا تيب باطخلا

 وةديبع ىباو ةنسح نب ليبحرشو نايفس ىبأ نب ديزي ىدي ىلع ٌةونعف اه

 < صاعلا نبوورع ىدي ىلع لص نمقففر صم اماو رصم « نيكولا نب كلاخ

 ةيقيوفا ضو ناهغعل حرس ىبا نب دعس نب هللا دبع معقتفا ام برغملا نم برغملا

 اههتفا_سلدنألا ءمعل ةونع ةيواعم اهضضتنا ةيراسيقور وغفلاو ةونع اهعقتنا

 < ىيعستو ىيتنثا ةنس خلا يصن نب ىببوم ىلوم دابز نب قراط

 مدلا لوسو ىلا ةيزج اوّدا مهناف نيج ور اما نيرحلاو ةماهلا ور
 هجركبويا اهضتفاف ةماهلا اماو حُردأو لدنجلا ةمود لككذكو ىلسو هيلع هللا لص

 ,ىيعستو ثالث ةنس ىف ىنقثلا دهن ب مساقلا اهحتتفاف دنهلا ضرا امو ننهلا ءمللا

 ىيقارعلا فو نم ةيهسن
 نب بعضمو هلل ديبع هنبا مث دايز ةوصبلاو ةفوللا ىارصلا هل حب نم لوا
 لكابلا دبع نب ةهسمو بّلهملا نب ديزيو فسوي نب جاخجتاو ناورم نير شبور يبزلا
 ىب للا دنبعو ثلا ]< حرم فس وزو قوسقلا هللا دبع نب كئاخو ىؤازفلا ةوييعت نمو

 « ءالوض دعب نحال اقارعلا عمج ملو ةوبيببه نمر م نب. طبزبو زيزعلا دمع نب مع

 نيرخالاو نيلوألانيرجاهلأ نيب ام قرف
 نب ايرز نع يرازفلا قاحا ىلا نع رع نب ةيواعم نع ديبع نب ده ثدح
 لئَسو ناوضرلا ةعيب كردا نم نولوالا نورجاهملا لاق ىيعشلا نع ةدياز ىبا

 نيرخااو نيلوالا نيوجاهملا نيب ام قرف نع بيسم ا نب ٌثيعس لالهوبإو ةداتق
 « ىيلوالا نيرجاهملا نمو هف نيتلبقلا لص نم لاقف
 لبا ىلع موق لسا لاق جمالا نع نجرلا دبع ئّدح نريموضخح أ ةفرعم

 مضخم وكي اهناو امرضخم ةيلهاجلاو مالسالا كردا نم ّلك_يسف اهناذا اوعطقف
 «يلسو هيلع هللا وص هللا ل ويسر دعب الا لسي ملف ريبكو هو مالسالا كردا اذا



 اناذلإ

 زج هنال ا اج يسلماو تيهتا كقف خرملاو هكارالا للبقتساو جرعلا ايانث م

 و لخن ضب لولا ز اجا ّدح ىدسالا كلملا دمع نب دهكلاقو ةماهتو دجن ىمب
 ام ثلاثلا ٌدحلاو ادبو بغش ماشلا لب ام ىناثلا ٌّدحلاو ليل ةرحرهظو ةمز ىلعا

 لح ىلاودمنب من ادوو ةياس عباولا ٌدحناو ظاكعو طاهرو ايقسلاو ردب ةماهت لي سا 1 000 5 3 1 6 ةكرمسورل

 ش <« لخت نطب لوألا
 موتفلا

 دنع تلاع الص ..افع ىب ناهتع ةفالخ ىف تعفتفاف ناسارخ اما اسأرخ

 ذورلا ورمو ووم ناهنع ةفالخ ىف اهنم عقتفا امىهتنم ناكوز يوكن بر ماع نم.هللا
 ةيواعل رافع وب ىراهتع نب ديعس ىدي ىلع نافع دعب متتفا هناف اهنارو ام اهلي

 و قفص ا نب بّكهملا ىدي ىلع كلذ دعيو اراخنو فسنو شكو كنق مس اكلم

 ىبسوم ابا ناف ىولا اًماف يولأو نإ اجوجو ىراتسوبط, * لسبب قيبتك
 ىب ديعس اهعتفف ىانسوبط اًماو اًملص الكيس الجي اهوقتفا ىوعشالا
 ةنس دنوابندو نأ .راقلاطلاو ”العلا نب مع اهجتف ين [ىلص نايعركلا ا, ىف صاعلا

 ها ةفالخىؤف بلهلا نب هند اهمقتافاف ناجرج اماو 00

 اتسجنو نامرك اًماو تو نرامرك < نيعستو ناهن ةغفس كللا دمع

 هانز او لبا ان . ناغ هيد يعتد عوببدبل دمع ايو
 « نرقم نب ناهنلاو دعس ىديى يع دنواهنو الولج ةعقو ىف ٌةونع هّلكع تتفا
 رمل ةونع تمنتناذ ناهمساو سرانوز وهلا الو ناهجصأو سرافورزاوعألا
 ناهبصا مقف ناكو ناوزغ نب ةبتعو صاعلاى ب نب ناهتعو ومى بأ ىدي يع

 لعس ى ذيل يع ةونع هلكع نقفا هناف داوسلا اماو داوسلا « ةصاخ_سوم ىبأ ىدي ىلع

 « منخنب ضاّيِع ىدي ىلع اص تعقف اهناف ةريزجلا ماو ةريزجلا مع ةنالخىف
 نيم تتفاور كب ىبا ةفالخ ىف اًيلص جتقفا اهنم ني.دافجا ناف ماشلا اًماو ماشلا
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 نارذب

 اهئوط تدجونت ىرسقلا هللا دمع نب كلاخ ةيالو ىف ةوصملا ٌثَسِق ىشرلا ديزي لاق

 « قنادر يغ ينسف اهضوعو يخت ف
 ورابغلا مهاذإو يهثكم اهب لاطو نيادملا نوملسملا لزن ا اهو ل يسمو ةفوكلا

 اهيطعنالبرعلا نا ًايرحج ايوب ةلزغم نوداقرب اداَوو هثعب ىف دعس ىلا ع بتك بابذلا
 هيلع راشاف فصلا هذه نع هلبق نم لاسف_ريعبلاو ةاشلا عصا ام لإ نادلبلا نم

 عنلا ايزو ةءيزوجتا بتمناكو !ةفوبألا مك هو نزاسللاب. ةيوعلا دوعبو نم قارعلا ىلد نم
 ةناعتيز الطلاب ماراك:اهو:طاطلملا وهف هنم تارغلا ىلب اك. اف فيولا قب ئاسكربلا

 بلف رفع عبس ةنس ةذوكلا يهلوزن ناكو هب هوماب دعس ىلا رع بقكف فاجنلاوه
 ىف ىورو ةفوكلا دجى اب وه نايفسىبا نب دايزو ىينس ثالثب اهنم مدقا

 تلال خا ماد ييسر نا فييدتلا نس
 «ىيناهتو نامت ةنس كلل دبع نب ديلولا قشمد دجسم انب, قشم د لج

 برعلا ةريزج
 نم ضرعلا ماو لوطلا ىف قارعلا فير ىلا ىيبأ ندع صفا نم ىىجيمالالاق

 انثدحو هنع ديبع وياوكذ اذكه ماشلا رارطأى لا رحب لحاس نم اهالاو امو ةَّدَج

 ةريؤخت ةديمخوبأ لاو تتيذعلاو اوج ىمنلام بوعلا .ةريؤج لاق هنا عفع ىضاورلا
 نيومي لمد ىيب ام ضرعلا و لوطلا ىف نميلا_صقاى اى يبوم ى ار فح نيبام برعلا

 1 كييعاااو عفا لا اوأرتمو ةرميلا ظاوس ادار سانع قأوسلا .«قرامسلا

 ,ةيسداقلا ل! ناولحو باؤلا ى ا ركسكف ةفوكلا ناوس اماو سرافو ناسيم تسدو زاوهالاف

 ء ةريزجلا مل صولاو تارغلاو ةلجد نيب ام ةريؤجمأ
 اًدعضم ز اجا تفلخ اذا لاق_عبصالا نع ىشايرلا انثّدح 7 ءاو ةماهتو قي

 كلذ تلعف اذاف قرع تاذ ايانث ىف ردحضت ىتح دجن ىف لازت الف تدجملا قف

 تيوصت اذاو زاجا كلتف ر دمت تناو راوحلا كك تضرع اذاو_رحلا ىلا تيهتا دقف
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 اًثيشركبوبا اهيف دزي لف لخلا بشخ هدهو ديرجلا ةفقسو يلب اًينبم لسو
 ةشوقنملا ةراججاب هرادج انبو ةريثك ةدايز هيف دازف ىاهتع هربغ مث رم هيف دازو

 ةنس ىدهملا هعّسوو جاسلاب هفقسو ةشوقنم ةراج نم هذه لعجو ةضفلابو

 دعس دلو نم هيف نونّذوملاو هعسوو ةريثك ةدابز نوماملا هيف دازو ةيامو نيتس
 ايعبدللا دبع هللا دبع رمأ نوماملا ةدايز عضوم ىلبع تاوقو ءوساب نبر اهع ىبوم طوقلا
 بلو هللا "زج بلطو هللا باوث بلط ىيتيامو.نيتنثأ ةنس علا لور جما
 هللا دبع ما اًريصب اًعيهس هللا ناكو ةرخالاو ايندلا باوث هذنع هللا ناف هللا ةمارك

 و هلوسر ةنسو هللا باتكب لهلاو حلا ةلصبو هتبقارمو هللا ىوقتب هللا دبع

 اويكع امريغصقو لدعلا ىماوتاما ان ءايعاوزعللا نوح عزو ةوايحا و ةعااك
 ال هناذ ملل ندع ىم..صعيو هللا اطا رم ع اظتو :عللا عاطب او رزوجباو ناودغلا قا
 ءاهعضاوم ساجخالا عضوو مهيف ىف هذي ةيوستلاو هللا ةيصعم ىف قولخم ةعاط

 نب نإوزغ نب ةبتع ةرصبلار صم نم لوأ اهراهنأو اهدجسم ةرصبلا
 ةلغلا .ادكلا هيف دجوق ديرما عضوم ّرمو ةرشع عبرا ةنس اهطتخا ةباحصلا .رم هرساب

 باطل ب مع رماب بصقب عماجلا ديسملا ىنبق مللا يساب اهولزنا ةرصبلا ره اذه لاقف

 ديبع ةهأو هيتبنج ىنبو ةيواعم رجالاب دايز هانبو ناهتعل بللاب رماع ىبإ هانب مث

 ديبع دوم ناكو ىدبعلا ناسح نيرذنملا دلو هيف نونذوملاو دايز نب هللا

 راسي نبل قعم ىلا بوسنم لقعم رهو « هجم ا ىف ىون ذوي هدلو قجف دابز نب هللا
 هايحاف ىنقثلا صاعلا ىبا .رب نافع نب نافقع عاطقا وه نافع طاشو“ةباعكلا نم

 ىلا ٍيوسنم مم نبأ هنو 'ءاةاطوأ نب ئدعى اة ينوسنم ىدع هنو «هجوختتاو
 3 ىلا بوسنم هلثا دبع مارهنو « هرفتحا ناكو هوز يزعلا دمع نب م نب هللا لبع

 ىهرلا دبع وم نامتع ىبأ نب ةرم ىلإ بوسنم ةرمر هنو «زركن برماع نب هللا دبع
 ههنلا كلذ هعطقاف هب 2ًاصولاب دايز ىلإ تبتك ةشياع تناكو قيدصلا ركب ىا وأ
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 لاق_عمالا لاقو لاق ناعبصاو لاق وا عباصاو عرذا عبس ر جا نم تيبلا ىف لاق

 ىنثدحو مزتاملا دنع ىذلا ةبعللا نكو ىنعي دج ار دق ىلع دوسالا رم ا ةرازغوبا
 سانلإ كلو يطم نير عب ى ا دابع راد نيب ام ىجسم ا لاق دهاج نع شهتالا نع هذع

 موفر كذو ةرسكم اعارذ نوعستو ةياجيرا ةبعللا عرذ دحاوو يغلاق «*انبلاب هوفح
 ةقفنلا جارنا ىف اورجاشتو تيبلا نبت شيرقو ةكم درو ىبلكلا لاس نب أ نا
 ىّهسف هانبفىناهيلا ن ولا هيف ىذلا عبرلا هولوف هناكرا نم اًذكر هووي نا يهلاسف
 مطرعاش قاقو ىناهيلا

 لاس نب يا قب ام هثاوو هنودبعترئذلا تيجلا_مانلا

 «ةروذحب نادلو هيف نونّذولاو نملا قش م هنال ايناس هنا لع سانلاوثكأو

 رما مالسلا اههيلعىينلا ميفاربا نب قاحا نا بهوركذ س دقللا تيبلأ

 الالة ا ا كا وت داعفملا ىم رمل يكمل نأ دفنا بوعي
 قيوطلا ضعب ىل يللا هكرداف بوقعي هيلا هّجوتف نادغلا هنكسم ناكور زآ نبر هان

 دنع ءاهسلا باوبا نم باب ىلإ اًبوصنم الس ىلنلا ري اهف اوف اج اًدّسوتم تابف
 هلا 8 هللا انا جا هيلاى اعتو كرابت هللا واو هيف جرعتو هنم لزنت ةكئالملاو دسار

 ةسدقم ا ضرألا هذه كتثرو دقو قاع او ليعاهسأو ميعاربأ كئابا هلأو كييك انا الأ

 انا مث ةوبنلاو ةبكح او باتكلا كيف تلعجو مهيفو كيف تكرابو كدعب نم كيَوذو
 اهلل الاقي كيراذو طيف و ديخخ عيب هلطجاو ناكلل اذعرل ككذرا ققح كعم
 أيعش هب وهف صن تخ هبرخا مث مالسلا اههيلع ناملس ههتاو دواد هانبو سدقيلا

 هانتباو ماع ةيام هللا هتاماخ اهتوم دعب هذهمللا_ويخ نأ لاقف ةيرقلاو ًاًياوخ ةآوف

 < شروك هل لاقي سراف كولم نم كلم
 دمع ا عفان نع ناسيك ب حئاص نع دعس نب ميهاربأ ىور ةنيدلا لع

 هيلع هللإ ص هللا ل وسر دهعىلبع ناك ةنيدملا دسم ىنعي لحما نا هوبخا ىلع نب هللا



 اا

 لواو «ةنس_روعبسو اًسْج ضقف هدعب ىدنكلا ثرح ا نب عيرش م ىضققسا م
 ىلع تينب ةبرق لواو 7 ءاضقتسا ىدزالا راوس ىرب بعك ةرصملا ىلع يضق ضاق

 لكل لعجو جون اهانتبا نيناه قوس ىمست ىدودِب ةيرق نافوطلا دعب ضرالا
 « نيناهن قوس ىّهست نآلا ىلإ ى هف ىيناهن اوناكو اقيب معم نما لجر

 دجاسملا ركذ

 ىرزح ضرالا ىلا مدأ طبعا ان اى ىاعتو كرابت هللا ن ١ هّبنم ىب بهو وكذ ةبعكلا

 عضوم ىف ةكه.هل اهعضوف ةّذجلا مايخ نم ةه هللا هازعف ةنجلا لع هؤاكب ٌّدتشاو
 ليدانق اهيف ةنجلا توقاي نم ء|رح ةتوقاي ةهبخلا تناكو ةبعلكلا نوكت نال بق ةبعللا

 اًيسركن اكو ءاضيب ةتوقاي وهو ذُدموي نكولا اهعم لزنو ةنج ار بت نم بهذ نم

 اهيف ةباعس اهناك ةنيكسلا تكاجن هتيب ىنبي ىأ ميعاربا ىلاعتو كرابن هللارما تح

 اهساو يه انبف هيلع ىباف لظ ذخ ميهاربا اي تلاقف ناسنالا هجوك هجو هل لكتي سار

 ةكئالملا ماقم مرحاف ةكئالملاب تيبلاو مدآ اا ع هلزعجن لو تيبلا ليع

 3 ىف هدعب نم مدأ ونب انبو ميلا هللا انج شيلا مدآ ةمهيخ لزت ملو ذتمدي

 للعت هللا ثعتبا تح هناكم فعف قرغلا هفسن من ةراجياو ىيبطلا نم اًنيب اهعضوم

 نمل وأو سانلل عضو تيب لوا وهف ةماهغلا لظ_ ع هانبو «دعاوق نعر فحو ميهاربا
 كاقف ىريج ا برك بأ دعسا ةيناهجلا دوربلاو عاطنالا تاننعك

 نب هللادبع هانبو ىيفس سم لسو هيلع هلل هس ينل غنم لي وام
 رييزلا نبا ناينب جانا ضقنر يبزلا نبال تق الف ةفالخماب هكع يوب ام دعبريبزلا
 ةفالخما ىو ةنسر وصنم ار فعج وبا ةبعكلا دعم عسو مث لوالا ساسالا ل يع هاخبو

 سيقى ب ميىع ىجممألا نع متاحوبا ىنثدح « ةيامو ىيتس ةنس ىدهملا هيف داز من



 ف

 هللا ىبص ينلا لبق نكي ىلو «ن ورم نب كلملا دمع كلملا دبع مالسالا ىف يمس نم لوإو
 دييغو يخلاوصو حالا ىب ةحتشأ ىب ديو آلا ديح همس ىحأ ةياهاجلا ىف ىلسو ملغ

 دعس نب يتج نب ةأوس نب دهتو مراد نبع شاج نب نايفس نب دو هما بلطملا

 سناراق ءلْيَقْطلا نير ماعو صاع نوب سيق ريغ ىلع ابأ ىنكي دحا ةيلهاجلا ىف نكي لو
 ةداتق ىب ويم نب ديبع ّصق نم لّواو « ديزي ىمف احدقو سلحىبنلا عاب كلام ىبا

 ىف لوقي ناكو ةباحصلا ىم اكو ىههتلا حيرس نب دوسالا صق نم لوا نأ لاقيو ةكم.ىثيللا

 ءايجان كلاخا 9 ٌناف آلاو ةهيظع ىذ م جت اهنم عينت نأ تيلا ىف هصصق

 نب مشاه نبر يمت نب بعصم ةعمجا موي مالسالا ىف عمنم وأو « ق دزرفلا هقرسف
 ىيهسم ا عج يلسو هيلع هللا ىبص هللا وسو اول بحاص ناكو رادلا دبع نب فانم دبع

 نءلالهوبأ ىورو « ةاش ذئموي مهل حبذو ُلجرر شع ىنثا اوناكو ةنيدملاب ةعمجا موي
 ل اووظنا انلقف ةركبىبا نب هللا ديبع ع 2ايلاب اضوتي ةرصبلاب هانيار نم لوا لاق ةزمح ىبل

 نورلا دبع ةرصبلاب دلو دولوم لوأو « ةام لاب ىفتسيىنعي هتسا طولي ىشبحلا اذه

 ذكموياوناكو اوتفكو ةوصبلا لها يعطاف ةَبيْوحلاِب يو اًروؤج ذمموي !ووحنن ةركب ىبا نبا

 روهاع ىنب نم اكبلاى نب نمر وث نب ةيواعم ةفولكلاب دلو دولو» لوو « ةياهالثر دق و

 ىف مردلا قرع ابو لاقو ةبعش نب ةويغملا مالسالا ىف اشر نم لوأو « ةعيبو نبا

 رجلا ىلع اهلجو تارامجا ذخت) نم لواو «مع ىلع ىنذا ل هسيل افويل دعفرا ىدب

 لاقو صاقو ىبان ب دعس هللا ل يبس ىف 6 لوإو ءرفعج ما
 ءىلمق هللا لوسر اي يهسب ودع ىف مار ٌدتعي لتعي امو

 ذاه نب بلطملا دبع نب ثرحأ ب لفون نب هللا دبع ةنيدملاب ىضق ضاق ل وأو

 ٍضاقلوا اذه ةرْيرع وبا لاقن سو هيلع هللأ_لص ىبنلاب هبشي ناكو فانم دبع بأ

 ضاق لوو « نيادملاب ةعيبر نب ناهس قارعلاب يضق ضاق لواو < مالسالا ىف هتيار

 يهيضاق ةوقوباو ةفوللاب سانلا طتخا متينك ههسأو ىدنكلا ةرقوبا ةفوكلاب ىضق



 م

 اتم اجر ناكلاق كأذ امو لاق ُنَحخ' ادح ىم لوا نا ىهنم لجر لاقف يكيداح اه

 دشني |عجن اصعلاب هبرضف هأطبتساف هرما ضعبب هل اًمالغرماف عيبولا مايا هلبا ىف

 نكاذ ذم ادحمسانلا ىيفتساف مزلا مزلا هلاولاقف هادي اي هادي اي لوقيو لبالاىف

 تناكو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا جوز شح تنب بذيز شعنلا هك لم نم لوزو

 ايلف زيانجلا ىف يولورهي سانلا ناكو ةنيعظلا انه يان أو 18 لاعف بكوب

 لوأو « هتزانج ىف ىشم ىم لواوهف هتزانج ىف ىشنم صاعلا ى بأ نب ناهتع تام

 بجاح اًدف برعلا رثكاو « نافع نب ناهتع نب ديعس برعلا نم خب رهن عطق نم

 ةلبج موي هرسا يريشقلا ةبيقرلا وذ كلام ناكو_ويعب فلاب هسفن ادف راو نبا
 اذن ىبلكلا دوعسم نب عيبرلا مكعب نوم 39 صقوأ ناك هنال ةبيقرلا وذ هلليقو

 خرم لاقو فرس هشعلا ةيطت قار قا تبزلا :وراورزلب ظبيان لوو
 ادتفاف ذم هترس نكح اهلك برعلاو ثكا سيق نب ثعشالا نميلال ها نمر خفي

 كولم ةثالث تايدب هسفن !ذفف ةقان فلا كوليلا ءادف ناك اهناوويعب نقفآلا اعخالقب

 بركى دعم ني وم لاق

 :و تاقيرطىنم اقلاو صولق لا هوادن ناكن
 بنيط نب هللا ىبع مورلا دالب ىف ىذاو ةينيطنطسقلا باب مفيسب برض نم 3

 ىتلتق نمل هللاو لاقف هلتقر صيق داراف ةيسف عمن اكو ةعصعص نب ماع نب نم
 ةنبأ ةقسلا ف اهدي تعطق ةارما وأو ءتمده الا مالسالا دالب ىف ةعيب قمت ال

 تناكوكلاقم لسو هياع ءالإ رص ىبنلا اهعطق موزخح_خب نم دسألا دمع نب نايفس
 تعطقف قرس فانم دبع نب لفون نب ىدع نبرايخالاجرلا نمو اهتعطقل ةياف

 وهو مع راو اضيا سو هيلع هللا_ايص ىبنلا عطقو الما يهلواوها يردأ و هدب

 مالسلا هيلع 'ايوكز نب بحب يحرس نم لوأو <« قرس ىف ةرهس نب نجرلا دبع و خا



 افذو

 ناك هويغلاقور ابنالا نم !ولاق باتنلا ملت نيا نم ةريحلا لهال ليقو ةريخأ لهأ نم
 فانم دبع نب سيفق اباو ةيمأ رب نايفس ابا لع ىدابعلا كلبا دبع نيرشب

 لابملا عابتاب ىننخملا ىف يح نم لواو اولاق « ةكم لها اهلعف باتكلا ةرهز نبا
 نرم تركنا اذا هتنباللاق ىذلا وهو مللسالا ىف ىوجت ىناو دعلا برظلا نب ماع

 سيلتملا لاقف اصعلاب نجلا ىل يرقاف يحا دنع اًديش_يهف

 اهعيل الأ ناسنالا يلع امو اصعلاءرقتام مويلا يق يحنأ ىذل

 عبسلام ن اكو يدودل أ ةبح نيورم لمقو منك اوبائْيَص محل "رن نالافيدتو

 نم لجر ناكو يشاع نب بلطملا دبع ةّكمل هانم داوسلاب بضخ نم لواو اولا
 جاجا اهيف لمحو لماخلا لمع نم لواو «ةمسولاب هدوزو نميلاب كلذب هبضخ ريح
 ديننا كر ضنا هنأ كفو ةيوانعم نجما قب قروصقم لا ذختا نوم لوأو «فسوب نبل

 بتكأا خرا نم لواو « ناورم نب كلملا دبع مهاردلا ىلع ةيبرعلاب شقن نم لواو ء بلك
 يطع نير ْيبَج ةنيدملاب اذاسليط سبل نم لولو « باطخما نب رع نيطلا ل بع خو
 «نايفس وأ نب دايز ناتكلا بايثو ةوصملاب ةجذاسلا فافخلا سبل نم لواو

 سبك سلفنا اقف ماع نب هللا دبع برعلا نم ىفوراطلا وقو و خا سجل نم واو
 سانلا لاقف ديبعىبأ نبواتخملا دوسلا عيواودلا سبل نم لواو ء بحت حاج يمالا

 و «مالسلا هيلع دواد نب ناهلس نوباصلا لمت نم لوأو « ّبَد دلج ريمالاسبل

 قاقرلا ؤبخملا هلله نم لوأو « مالسلا هيلع ىبنلا فسوي سيطارقلا لمت نم لوأ
 قينجنلا عضو نم لواوهو “كلام نبا شربإلا ةمميذج لاعنلا اذح نم لوأو « دورم
 برشب ماكر هسفنب اباهذ نْيَدِقرفلا مداني ناكو عيشلا هل عفرو كولملا نم جداد
 لمسار لوو «ليقعو كلام همدان قح ضرالا احدق يب لك ٌبصيو احدف
 ىبنلإ إو دهاجتلاقو «متصق انركذ دقو ىازخنا قمنا نبرورمت سار كلب ىلا كلب نم

 - لاقفر ضم نم اولاقف موقلا نم لاقف يبو دح ٍناح مهلو ابكر سو هيلع هللا ليص



 ا

 نيويس ناو نسا نيب يرجو ءاثام نا ى إا هّئنم نب بهول اوجاهم سوواط
 رج بيسم ا نب ديعسو « هتزاذج نيريس نبا كهشي مو حرس ا تاي * يش
 ىلبل_وا نبأ نم مّلعتي يروثلا ناكو ءاثايز هوبا ناكو تام نأ ىلإ هّلكي يلف هابا

 « هتزانج ىروثلا دهشي لف ىليلى بأ نبا تاي

 لياوألا
 ةريغملا انثدحلاق ةبعش انثّدحلاق دهعلا دبع انثذح لاق مزخا ب ديز ىنثدح

 ءاطيبغش حرب ةريخلاةرمالابسيلخ لبس ترب لو[ لوقيتة لادا هرب هلام جيئلاكإلل
 00 تاوف نع ماشع نيريثك انثدح لاق مزخا نب ديز انثّدح
 ىبألاق «سيق رب ثعشالا بكار وهو لاجرلا هعم تشم م لوأل اق

 ضيفي راكى اذلا قال ادم وبابز للا وه هيا هني ملاك ادع رهو ظرقكل

 شيرق هب ذخاف بلطملا دبع كلذ ّحرس نم لوا نا لاقيو ةفلدزملا نم سانلا
 ةرهغملا نب دهلولاو اولاق « مالسالا ىف سو هيلع هللاى بص هللا لوسر ةرقاو برعلاو

 «مالسالا ىف هلاعن سانلا علخن ةيلهاج ا ىف ةبعكلا لوخدل هيلعن علخ نم لوا

 مالسالا | ؤللسو هيلع هللا ص هللا لوسر اهرقاذ ةيلهاجل ا ىف ةماسقلاب ضق نم ةلوأو

 ةيلعاجا ىف ةقرسلا ىف عطق نم لواو ةيلهاجلا ف هسفن ىلع زكا مّوح نم لواو

 ىبوثو ال ةيلهاجلا ف نولوقي أوناكو مالسالا ف سو هيلع هللا لص هللا لور عطقن
 ىلا هللا هاحوا ةماسقلاب يأ هّينم نب بهو لاقو ديدجلاو اههنم قلخأا ديلولا

 قو اهب يح لّيئارسأ و نب لزت لف نيتلح وأ نتيرق نيب دجو ليتق لكى بوم
 لوا وهو سيردا يلقلاب طخ نم لوأ بهو لاق «للسو هيلع هللا بص هللا لوسر اهب

 دم نبل هس ىنث دحو « دولجلا نوسبلي هلبق نم ناكو اهسبلو بايثلا طاخ نم
 رابنالا رمورامنالال ها نم ةرم نبرماوم ةيبوعلاب بتكن م لوا لاق هرهغ وأ يصالا نع

 اولاق باتكلا يل نيا نم لس اشيرق نا اوركذ_عمصالا لاقو لاق سانلا ىف ترشتنا
 رك
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 .ىدافيو ىوقلا نالغ حواري هّنذبرقللا دبعلاوه نامز
 وثقل قرون عيهلعتو لقزفلا نادز بيلك شيا : .ةيفوخأ لاقو

 ةويجزإلا ريقلاك رخاو. .ىوتاه ةلف هل فيغر
 فاق لرموز يقعوا نوب مقلع. يلعلا نمو « فلتخ يلعم ا زبخ نا ديوي

 دووجلاو ل جلاو ةيبزعلا هيف لحي بتكم مل ناو سناب لكلام هذع ىورب ناك

 نب نابيش ههسأو ىونلا ةيواعموباى ييلعم ا نمو ءروصنملا ةفالخ ىف تامو

 ءاثدحم ناكو ىلع نب دواد دلو بدوي ناكو ميمت ىنبلى وم نهرلا دبع

 مما هي ةعاشق نم حاّضولاىب نب لسم نب دم ههساو ب دوم أ ديعس وبأ
 اس علو زو ةعسوبا عراكو ىويسح ىو نايفس ديلا هدعب 0 م ىدهلاوا

 ىييلعلل نمو «شهالاو ةورع نب ماشهو ةهيذب نب ليعو فيصخو سطفألا

 يس طياز ل ناملس مو معلا بولا ريماجلاوا
 قولك اكو اهيا كوزملا ةاعبا ىىم داك لوم ملَس نب مساقلا دهبعوبأ

 همودق دعب حو هلو عمو هعم لزب لو كلام نبررصن نب تباث مأيل سوسرط ءاضف
 «ىيتيامو نيرشعو عبرا ةنس ةكهب ىفوتف هبتك وم فّدص ام 76 دادغب

 نورحجاهتلا
 انك | دعس هلل اقو اكله ىتحر ساي ىبر اجعل اوجاهم ناك صاقو ىبأ نب دعس
 تجرخأر اها ؛يظ الا كم نم قبي ملاذا قح نه باعصا لضافا نم كدعنل

 ةليبج ةءراصم وا لخد ىلع ةدوم كيلا ٌّبحا اهنا هل لاق ين كقنع ىم مالسالا ةقبر

 ةصفخ ةرجاهم تناك ةشئاعو ءادبا كا 3 ا يلع هلل لاقف ةليجج ةمراصمل ب لاق

 ناكو ءاتام قح فدع ىب نجرلا دبعل اًوجاهم رافع نب نافع اكو ءاتتام_قح
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 شفخالا تعهس لاق ينءايرلا انثدحو اهّيضي ناردقي ل ةصقان ايلعكا هتفش ىذلا علجالاو

 تراك هنم يلعاىفا يري وهو ىلع هضرع هباتك م اًميش عضو اذا هيوبيس اك لوقي

 < هنم ىلعأ مويبلا اناو ىبم ىلعأ

 ىئضلا رضغيا بيبر هنا ركذي ناكو هللا دبع ابا ىنكيو دايز نب دهب وه ىبارعألا نبأ

 تجاه يما لاق نوّيومبلا هنع ىورب بيوغ بحاص ايبارعا ناك هي دهم وبأ
 شيرق ىم نايقف عم اموي رحالا فلخ:اجن لخ ةروراق موي ّلك هيقسن انكف ةرم هن

 ةروراقلا رخا هيأ ذ ىكسمأ “»ُ ةيرشف | نإ 8 5 تاق لاقف دايج دكني

 رانلا ىتعلطاو بيباعس هل !ذاف_ىق ف نويوخ لا لطأ لاقو مهبايث 0 6

 سيق باسن ىع عفر امير يوج هللا فغي نأ وجرأل ناو صيصك ىهل 'ارعشلا تيارف
 َ < ىراطلس أي كيبأ رم اذك ىنع ناسحا

 /| ء

 .اًقوفكم ناكو_يلسلا نهولا دبعوبأو «نايبصلا ىلعي ناكى لكلا بحاص حاصوبأ

 نيدللا دبعو يحازم نه ىكاحضلا راك ةنيبيع ب نايفس لاق «ىردقلا ىنهجلا دّمْعَمو

 دبعو حابر ىنل ىرب 'اطعو دعس ىب سيق مونمو ارجو .راذخاي 2و نرايلعي ثرحلا

 ا : بث نب ماقلو يديم وول ةيماوبا 2

 اسرأأ بتاك هللا دمع وباو 'اذيبلا وباو ةيماىنب بتاك ديهلا دبع يهنمو

 ناك اًضيا ف سوي. هوباو بيلك ههسأو فياطلاب يلعي ناك فسوي نب جاجا ينمو

 جاجا ىف بيولأ نب ؛ كلام لاقو العم



 1و

 ىسحل_ار دق هوبا ناكو حيصالا دلو ىم ةلهاب م بيق نب هما ديعوه يصل

 ثيدحو نارقلا ريسفتل قوتلا ديدش اكو هيلع بلغاىناعيلاو ةياورلا تناكو هسلاجو

 بحاص هثيدح ىم كل ذو يِغ ىناذ اقردصو ةويسي ثيداحأ الا عفوي ناك هنا يلعن ةو يلصىبنلا

 بقع هلو ةنس ىيعستو اًعين لجو ةياعو نيرشعو ثالث ةذس دلوو ليعس ابا كيو ةنس

 هئظن في ويفكر عشلا دّيج !طءاشو بيرغلاب املاع ةيوار ناك حآلا فلخ
 ى وه حالا فلخ ناكل اق ىىصمالا نع متاح با ىنثدحو هرعش لثم لوقي دحا
 ء ويمناغرف اناكو ميوبأ قتعاو هقتعا ىرعشالا سوما نب ةدرب ىبا

 ءالعلا نيو مع ىبار اد ةلابق العم ناك و كرابملا نب نجرلا دبع وه ىديزيلا

 + ىرهج ا موصنم نب ديزب , دلو بدوي ناك هنالى ديزي ليقو بقع هلو ارهد

 هنيب عج دادغب يدك ناكو هيلع بلغا وحن' أ ناكو ىاهتع منور وع ةيوفجسا

 كانه لكهف سراف ندم ضعب ىلا ىضمو عجرف ٌلذتساف وحلا باحصا ىيبو
 سلجيو اي اًمالغ هيوبيس ناكلاق ديزوبأ ىنثدح لاق متاحوبأ_زثّدحو باشوهو

 «ىنديري اناف هتيبرعب قثا نم نوبخا لوقي هّمعمس اذاو لاق ىراتباوذ علو

 نو ماكر ورز سس ىف سرا نب ديدسوم ىراصنألا ديزوبا

 « ةياهلا براق_قح ليوط ؟ء تور دقلا ىلو ىريو هيلع بلغا بيوغلا ىرداونلا

 ءامنوناكو ىبضلا أن لاقيبنالو ودك ني لفل وع ةيوالا يصل لصف

 هتيوخف ولا ىل ديبشولا عم صخخش ناكو نيستا ابا ىنكيو ةزرج نب ىلع و ه ئاَسُكْل
 ىرلاب تام ناكو هيقفلا نسا نب ده اهيف تام ىتلا ةنسلا ىف كانه تايف ىوالا

 < ةيامو نيناهنو عست -

 «ةكم قير يويتيلدو عيس ةنس تامو "ايو اب فكي ناك دايز ن 3
 بسنف اينابيش رواجو ةفوكلاب ةدامولا نمر ارم نب قاحياوه ىنابيشلا و ورم وبأ

 «نابيش ىلا
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 اننا دِّيج معا ناكو يهللعاو ةفوكلا لها ىورا نم ناكى وكلا كالبلأوبأ
 « قدزرفلاور يوج نمز ىف اكو نافطغ نب هللا دبعل ىلوم وهو

 أبا ىنكير بنعلا خب نم بدنج نب رم ىنب نوح بيسك ب دابع
 بقع هلو برعلار ابخاب اهلاعرعشلل ةيوار ناكو "اسنخما

 نم دزالا نم دهحلا ىلا بوسنم وهو ضورعلا بحاس_ و١ كحأ نب ليلخلا
 بحاص قه بأ اندشناو وعاش اًئطف اًفيطل ايكذ ناكو نيهارفلا ىهكلاقي ذخن

 هل شفخالا ىنئشنا لاق شفخالا

 ىويصقت كروضي الو_ٍلع كعفني ىلمى ار ظنت الو_يلعب لعأو
 هعدب اههلجن كي يلو ىدنلل اقلخت ل افك اضيأ هكدشناو

 ةديس:ةي ان تثضقنا# ةضوبقمر يخ ىع فق

 لقتناف_ةوصملا لها نم ناكو نزام ىنب نم وه يزورم ال يّمَش نب_رضخلا
 و هقفو سانلا ماياب ةفرعمو نييوسو بورغ:ةبضتانط,هيراكورورم لأ

 ةةياعو عويفطستو عا ةنحن تايون 2 ا تتايحوو ع
 مهسفنا مىدسالا ةنانكى ب ىعالا دبع نب ده يوب وه اوه ىفوكلا ةنائيك بأ

 وجاب ليوتيدجو بوو رعشة فاس و وو علالا كلر زاط مقار عار“
 عويتيامو عبس ةنس ةفولكلاب فوتو ساخلا ماياب لعو اباتك اهيف فلا نق برعلا بهذم ىلع

 رابخاو هيلع بلغا بيوغلا ناكر شيوق متل ى وم شلل نبمتس وم ةُدْيْبَعوبأ
 اذا ىطخعو هرسكي ىتح هنشنا اذا تيبلا ىقي يل اير هتفرعم عم ناكو مهماياو برعلا

 اونا ىار يري ناكو اًباتك اهبلاثم ىف فلاو برعلا ضغبي ناكو وظن نارقلا ارق

 ءةياملا براق دقو ريتيامو ةرشع ىدحا وأى يتيامو رشع ةنس تامو جر



 مام

 نوصنما ر فعج ىباب اًصاخ ناكو هتيح فقني ناك هنال فوتنملاب فرعيو شادع نب هللا

 سوه ةدياو يضل( ارفذع ناهرهس رثدع_ ماظق 7 قرَسْلا ينمو

 لاقف اهاتومىلع اهتالص ىل لوقت برعلا تناك ام يماطق نب قوشلل تلق لاف ةاورلا

 نولوةي اوناك تلقف هل بذكاف ىردأ #

 مثعاب قلخلا شعبي تح كذيور كىنورن الو ًاكاوكو تنك ام

 < ةروصقملا ف هب ثدح ةعهجا موي هبانا اذاف لاق

 وغلاو بيوغلا باعصأ علا ةأور
 راع نب العلا نب نامفسوبأ هوخاو نايوعلا ن يرامع نب العلا ن ب ومو بأ
 لوقي مث ى ىو ميمت نب_ورمت نب كلام نم نزله ننيعارج عما جو امان اههوامسأ
 راع نيو رمم ابأ تيتاتح اهقلغاو اياوبا عتفا تكؤام 22 قدزوفلا

 كلو ماضل قرواي و فمتافو تناو ةياغو هول ةايلدالعلا نوقوبا تاو
 « ةرصبلاب بقع ىايفس ىبأ هيخالو هلو ميهاربأ نب باهولا دبع ىدتجم اهيلآ جوخ هنا

 هتا'اوق ىفو هيف بيرغلا لاهتساو دمالكىريعقت بحاص ناك م نب دمع

 اهضبق طافيسأ ىف اباََتَأ الا تناك, نا هللاو لوقي وهو طايسلاب ةريبه نب مي هبوضو

 « تسون ينس سف# ورع از بق ةيامو نيعبرو عست ةنس تامو كوراشع
 نورلا دبع ابا ىنكيو ةبض ىنب ىو م بيبح نب سنوب وه بيجح نب سنوب

 كايا راق قب اجو اياد حينا فو: قوييتنثا ةنس تاهو .ةملع بلغا وغلا ناكو
 ناك لجر هل لاقفر بكلا نم ىينثا ىيب ىداهبو هو اًموي جملا لدو ةنس
 « هقغلب الف ىرت ىذلاوه لاق ىرأ ام تغلب هتدوم ىلع همهتي

 ليل ديز نب فنكم يس نمز مرع ناكءزمره نب دار ع ةيوأرلا داه
 ةيوارلا اداّح تسلاج لاق_يممالا نع يتاح بأ ىنثذح ىلبل انا فكما لايقبل

 كييك اكو اكو هتياور ضري ملو فرح فرح ةياهئالث هلنع دجا يلف



 ممالإ/

 ناكر يمم ابا ىنكيو ناد نمر يمت نب ليعس ول دل اج مهنمو + ةجاح

 ناكو قورسم لرعو ىيعشلا نع ا ا يا
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 راو عيرا نسيت هثيدح ىف فعضي ناكور ابخالا ةي ةياور هيلع بلغالاو باخ

 هيلا بتك_ؤاديهكا اوم وذ هل لاقي ىذلا ره دلاجب كج يم ناكو ةيامو نعب

 مويراتخ ا هلتق و بع نب ديزي هل لاقي نبأ هل ناكو لسا لو هيلدا دابا

 ا ىلسو هيلع هللا ص هللا لوسر باتكل وقي دلاج ناكو عّيبَسلا ةنابج

 ميلس نب فنخم نب ديعس نب ضب طول وهو ىدزألا فئخيو بأ ينمو
 يور دق ميلس نب فنخ هدجو هيلا هيلع رابخالاو باسناور ابخا بحاص ناك

 نب ديزي نب سمعو هو بأد بأ ىهنمو « مبحنو يلسو هيلع دلل صىينلا نع

 ةرصبلاب ببقعبعلو«كيلولا ابا نكيو خادشلا يب عزه هداك ملتي وو داو

 ناكو اهراعشاو برعلار ابخاب اًنلاع اضيا ديزي اههوبأ ناكو ديزي نب ىهتح هوححاو

 هللا ديبع نب ده رهو ىبّنعلأ نمو ءرابخالا باد لآى ع بلغالاو اضيأ اًوعاش

 رع هرامخا فكاو رابخالا ءيدع بلغالاو بوح لإ: زاللقس ا قرب ةدقع ةاؤوو
 ريبزلا نبا ناكو مالوم يصقلا دعسوريصقلا دعس نع اهنوورب هناباو ةيماىب

 درشلاب رتهتسمن اكو مهيثري ناكف هل ىينبب بيصاو !رعاشى بقعلا ناكو ةكمب هلقق

 « ىيتياعو نيوشعو ناهن ةنس تامو ةبتع قوعشلا لوقي وانو
 فيس ىبأ نب هللا دبع نب ده نب ىلع وهو نسعلا ابا نكيو ىنيأى م أ نمو

 هاعوو ناكو «ّن نس ىدع نب مثيهلا ونمو ب بنابخالا ةياور هيلع بلغالاو

 ىف فد انأ لاق ةيامو نيثالث ةنس لبق دلوو دادغبب بقع هلو جراوخنا ىار

 مثيهلا تامو ةيامو نيقالثو تس ةنس ىف كلما دمع تامور ميم نب كلما دبع ةزاغج
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 رعشالا نب ءاقووهو بسانلا ةروجا ناسل نربأ نيباّسنلا نمو « اًيناوصن ناكو

 جاصو يضيض نب_ريمم مهنمو 427 مهيظعاو برعلا بسنا ناكو بالكو با هتينكو
 وو كوت هللا دبع _وهو بسانلا اولا نبا مهنمو « ىرهلا سيكلا نب او ىقنحملا

 ىيرادلا نيكس لوقي هيفو !ريبك اًنلاع اًبسا ناكو_ّكشي ىب
 لاجرلا باسناب يهيكك 2 اوضقت اًوللا نب ىلا له

 ىعُيضلا ةورُع نب لْيْمْش مهنمو « ةيلهاجلا ىف يوك هنال اوكلا هيبا ل يقو

 دعي اص من ايضفاو ةنس ىويعبس ن اك و ًرعاش بيرغلاب اياع | ًيسان ةيواو ناك

 مايو بقع اهب هلو ةرصملاب تامو ورع ابأ ىنكيو يجو اخ كلذ

 وضنلا ابا كيو ىبلكلا شب نب بياسلا نب ده وهو يم يساج "يللا

 قيفصو لمت ١ ]ودهش نمرلا دبعو ديبعو بياسلا هوخبو ور سرشب ”لج ناكو

 دهشوريبزلا نب بعصم عم بياسلا لققو هيلع هللا ناوضو بلاط ىبأ ندب ىلع عم
 ىفوتوريسفتلاب ائاع اباتسن راكو ثعشال أعرب رم يت اها ىبلكتأ يبياسلا ىب ده

 بياسلا نب دهب ماش ىبلكلا نياو « ةيامو ىيعبوإو تس ةنس ةفوكأاب
 دراظع نيراوض يع تلخد لاق هيبأ نع ىبلكلا ىبا لاق باستالاب سانلا يلعاناك

 حاف ويفي ىف خرم دوج هناك لجو ة5لذع أذأو ةفوللاب ةرا 3 00 بجاح دلو نوم

 افق يسناف اًياَسن تنك نا لاق تنام ٌتْلقف لاق تنا ىم هذس لاقفراوض

 للَِع كلوو تلعن اءايبا فلام للا تغلب ققح اممم بسنا تادتباف ليف طوم

 ىأ تلقف راهن حرم ةعاس 1 ىاوبا هب ىناّمس ام هللاو لاقف اًسلاج ىوتساف اماه

 ىف ىقعب لق موي ّىاو لاقف قدزرفلا كوبا عيف كأهس ىذا موهلا فرعا هللاو

 لق ةيرق ناقعد قدزوف ىئاكن هللاو لاقف هكل ةقتسم كيلعو قمن تجون ” دجاح

 كلو /تلقف ىوعش نم اًديش ىووتا ى اق نهذلاو تقدص لاقف لبج اب اهله

 ىؤرت و إ ةنس بلك روجمأل هذلاو ةغارم ا ىبال ىورت لاقف ةديصق ةيامر يوجب ى ورا



 ناحكألا ا

 ىلع تسيل اًنرح هق'!رق تناكو ةر 7 وأ تي 0 سراعلالاب ارق م وأ عنك م

 ديبع نب مت نب هللا دبع هنبأ نبأ هنع كلذ ثروف 'ادحا الرءانغلا احنا نم ”ىش

 فالعلا ديعس ذخاو ضابالا هنع كلذ هي ايم

 فالعلا ديعس ةارقب ابجيم ديشرلا نوراه ناكو رم نبأ ق'ارق ضابالا نع هوخحاو
 ناباو مثيهلا يهلك ءارقلا ناك 1و «ىينمولاويما ىواقب فرعيو هيطعيو هيظح نإكو

 نرت مانف ةينابهرلاو ”ادهتلو 'انغلا نانا نم ة'ارقلا ىف نولحديب سودخو نتج كبل
 ىف هفلسي تح كذب هج راك م يهنمو اقيفر اسد كلذ نم 'ىشلا سدي ناك

 تثروص نم هفلس ىلا ف نولهي ىيكسمل تناكف ةنيفسلا اما مثيهلا ةءارق كلذ

 ءاهيف ام ضعب قتعن قفاوي اًمعن اهتعنأ فوس ىناذ ةاطقلا امأ“ ةئيهك ءانغلا

 ىلع وق هناف دعس نب دهكى ذموتلا ناك تح هيفخو "ىلا لخدي ىيبعا نبأ ناكو
 ءاهنايعاب ة'ارقلا ىف اهزطس زرثدعلا ةدلوملا ىناغالا

 رابخألا بامصأو نوباسنلا
 هيلع هللا م تلا كردار نوذسلا ةلظتحر و لغعغ دوف باستا لافغال

 هبسنف_بوقلا داوج نب ةمادق هاتاو ةيواعم ىلع دفوو ًاًنيش هنم مس ملو يلسو
 هيفسرعاشف اههدحا اما ىيلجو دارج دلوو لاقف هدلو ىذلا هابارغلب تحل فغد

 يرم(ٌل كو ىقبسن ىف ٌتبصا دقو هيفسلار عاشلا انا لاق تنأ اههيإف كسانرخالاو

 , ةقرازالا هتلتقو ىدنع سيلف اذه اما لاق توماىتم تنا ىباب ينوبخاف

 يس مو لسو هيلع هللا سىبنلا كردإ_جوتلا ةيرش نب كيبع
 ةنسلالا ]بلبت ببسو ميلا كوامو ةمدقتملارابخألا نع هلاسف ةيواعم لع كفوو

 0 ىيركبلا ةباسنلا ىيباّسنلا نمو « ليوط مع معو دالبلا ىف سانلا قاوتفاو

 ىيبالا لاق ةفاو !ًدكنو ةنجم لعلل نأ لاق هنا جاجملا نب ذكر ديا طور ووذلا
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 فيلاخم نم فالخر امذور امذ ىلا بوسنم و ه ىرامذلا ثرحلا 506

 ىبصختلا ماع ىب هللا دبع ىلع وق ناكو هيلع ارقي 8"اوقلاب ماع بح: اكو نهلا
 ١ « ةيامو ىيعبراو سم ةنس تاهو ثيدحم ال يلق ناكو

 ميلع بلغارعشلاو بيرغلا نا الا ةارقلا لها نموه "للعلا نب وموبأ
 < بيرغلا باحضا عم هانركذف

 « مثعم هانركذف هيلع بلغارعشلاو بيرغلا ناالا ةءارقلا ل هأ نم وه مع نب ىبدهع

 بلغالاو سانلا ئرقي ناكو ةقرخأ نموه قولا .رجرلا دبع نب 'العلا
 « ثيدحلا باحارعم ءانركذف ثيدخنأإ ءيلع

 اًقيدح ديز نب دامو ةناوءىباو كيرش نمعمسر ازملا م انه يبوملح
 ءايشا ةزه فلاخو ةزهح بحاص مىيلس ىلع اوقو ةورهشا ةءارقلا ىف ناك هناويغ اويثك

 تع 1 راكد ىيتيامو نيرشعو عست ةنس دادغبب تامو ةريثك

 ثيدح اب اروهشم ناكو ديزي نب هللا دبع وه ىرقليا نهرلا دبعوبأ

 تايو ةكم ىا ققتناخ ةرعبا لها نم ناكو ىيعضوللا ىف هاركذش ةاوقلاو
 « ىيتيامو ةرشع ثالث ةنس اهب

 نب حاسم رب ى عل يعو رمع نب وسمع ىلع )وق ىمبعلاى سوم ىرب هللأ ديبع
 ء ثيدحل باحصا عم هانركذف ثيدحلا هيلع بلغالاو هدجتنم ذ نرارقلا ارقي ناكو ّحح
 هدلو نمو ىبّيموضحلا يلوم قاحشنا_ ا نب هللا دبع ره ىرقم ا قاحأ_وأن بأ

 «مماع نيرو صتور تب نإ ىتكن* ء هتارق ذخامللا دبع ىاكو ةوصبلاب يرقلإ موضحا بوقعي

 وهي مل لاك لسأ * ايدوهي نروراه ناكو قيبوم نب نوراغوف ه معألا نوراع
 ء مداىنعي ةيناربعلاب ماذيا أرقأ تنك وراعلاق

 ٍءرذنما ابا كيو ناملس نب مالسومه ٌىراقلا مالس



 مام

 ما فوم بوقعي نب سجرس نبا ىندملا حاصن نب ةبيشوه حاصن نب ةبيش
 ىف ةنيدجلا لها مامأ ةبيش ناكو ةبيش هنبا الا حاصن نع ىروو !ًدحا يلعن الو.ةيلس

 < هةرهد ىن ةءارقلا

 نومهم ىا ىلع ارق دق ناكو ميعنىا نب نرلا دبع نب عفان وه ىن ىلع فان
 عفان نع ىجيدالا نع لهس ىنثدح « يلسو هيلع هللا ص ىبنلا جوز ةبلس يأ وم
 < ناهبصا نم ىِلّصا لاق هنا ىراقلا

 ةفوللا ل ها راق ناكو هللا دبع ابأ كيو ناد نمو ه فرصم رب خلط

 ىلا سانلا لاهف هيلع اوقف شهأالا ىلا ىيشمو كلذ هرك هيلع سانلا ةرثكى او ايف
 ء ةيامو ةرشع قى قنثا ةنس تامو ةححط اوكرتو شهلا
 ارقلا نم هيلع بلغا ناك ثيدحملا نال ثيدح ا باحصا ىف هانركذ دق شهألا

 « ةيامو ىيعبراو ناهت ةخس تامو

 ةخوللاب ىفوو ةهيزخ نب دساى نب نم لهاك فبل ى وم وه ىنوللا باثو نب ىيبك
 « هللا دبع بحاص ةلضن ىب ديبع ىلع ارق عنا اوركذو ةيامو ثالث ةنس

 نب ةموكج لآل_إوم ةرامم ابا نكيو ةرامث نب بيبح نب ةزجوه تايزلأ ةزهح
 ىبجا ناولح نم بلجو ناولحى لا ةفوكلا نم تيؤلا بلجن اكو ىهيتلا ىيبر

 ءفغجو ل ةفالخ ىف ةيامو ىيسؤخو تس ةنس نول ةزج تاعو ةقوكلا ىلا زوخجباو

 رصن نب للام نب ةهيذج ىنمل ى وم ةلدهب نب صاع وه دوجلا_دآنب داع

 لم باو شايع نبركبوبا ةارقلا هع يوروركب ابا كيو دسأ نب نيعق نبأ

 دبع ىبا ىلع ارق صاع ناكو ةريثك فووحىف !ديدش اًدالتخا افلتخاور ازبلا

 «شُيَبح نم ررزو ىلسلا نجرلا
 ناكو ةكملعا ىراق ناكورريدزلا لآ وم سيق نب ديهو ع جرعألا ديبح

 «سيق نير هوخاو « دهاجى لع اوقو اًبساح اًضراف ثيدحم ار يثك



 ارذيإز

 ىفوتو ىهتلا هللا ديبع نب ةمك لآكى وم داج نب نيكد نب لضفلا وه ميعن وبأ
 < ىيتيامو ةرشع عست ةنس ظفوكلاب

 دبس ةدوكلا: غيوقو ةحصخص نيروماعن نب نم قماع:ابا كي ةبقع ىربأ ةدعيبق
 « ىتيامو ةرشع سه

 عست ةفس ةكم تام كلا ريبزلا نب هللا دبع وه نْييُع نبا بحاص ىديها

 ع ويتمامو رشم
 ةكم”اضقرإوو بوي ابا ىنكيو ىهسفنا دزالا نموه ين أولا برح نب ناهيلس

 هقنس_ىينامنورعيرا,نباعو ىيقيامو نيوشعو عبرا ةنس اهب وتو ةرصبلا ىلإ ع جوف لزع 0

 سم ابا زكيو ىدسالا كيرش نب لوس نب دَعَْمُم نب دّدسمو» لوسم
 «ىشئاعلاو ىناا تام اهيفو ىيقبامو نيرشعو نامت ةنس ةرصبلاب فوتو

 تف امو ىيثالثو عيرا ةنس فوت دواد نب ناملس وه ىنارهؤلأ عيبرلأوبا

 قوم زحل حيي نير فعج نب هللا دمع بع تام اهييفو ىنوكذاشلان املس ةودجلاب وت

 نم وجو اًمجرم ناكوورمع ابا فكيو ةرازفل وم وه يرازفلار اوس نب ةبابش
 ةكم ىلا جوخ مث لزتعاو اهب لزنف نيادملا ىلا لوختف ناسارخ 'انبا ىم نادغب له

 ءصركذب جيقللار يثك ةضفارلا ل يع اًديدش ناكو تام ىتح اهب ماقاف

 حقو فيكر اطعلا اًموحرم تلاس لاق هع نع نجرلا دبع ثدح يارا طرا

 هيبأ نع ىنثدحو لاق ةيواعم ىلا 'افصو ىفو رم نب لسم مادهأ لاقف ماشلاب هكوبأ

 هزيطل ايتو عوض تلا ذأ اتا رع ندا تيم ىوداس ع
 تارقلا باحصأ

 وون ا ةعيبو أ نب شاع نم هللا دبع يوم عاقعقلا نوب ديزي هىن دم ا رفعجويأ

 + ديبي ب ىزاورم ةفالخ فئفوتو اهريغور م نبا ةريوع ا نع ىووو ةقاتع

 ءدقفلا هنع ]هو أنرقم ناك ىلع باحتا_ىم ببيح_ وب هللا دبع وه ىفوللا لسا .رهرلا دبع وبأ



 هل

 عويتبامو نيرشعو ثالث ةنس ةرصجلاب تام ىكذوبتلا ل يعاهسا ني سوم ره تاس ووبأ

 «نيقياعوةرشع,راهت ةنس قرصبلاب تامو ادعم ناكو متيهلا ابا_وكي يلا لسأ نب ىلعلا

 «نيتيامو نيرشعو سه ةذس ةرمبلاب تام رع نب صفحوهىضوحأ وجوب
 نجرلا دبع ابإ نيو شيرق مين_ىمتلا صفح ب دم ب هللا ديبع وه ةشئاع..بأ

 « .ويقيامو نيرشعو امن ةنس ةرصبلاب فوتو ةشماع نبا اضيأ هيباللاقيو

 ىيمابا تعهس .رجرلا دبع ابإ ذكي شراحلا بنعق نب ةهسم نب هللادبعوه_ينعقلا

 «ىداووربونصو ىدحأ ة نس مرح ان م نولخ تس سيفي موي. ةك<ىينعقلا تام لوقي ىنبللا
 دادغبب ثيدحلا بلط نورلاورمل هانم سايإ ا نب مداوهىن أل ةسعلا مدأ

 نيرشع ةنس اهب تامو نالقسع لزنف لقتنا من اريثك اعاهس ةبعش نم عبسو
 ء ًريصق نلكو اًقارو ناكو نيتيامو

 عوتأمو يرشعو ثالث ةنسرصهب تامو ةنيهج نموه ثيللا بتاك اص ب هللأ دبع

 تباث نب ةورع وم هلثا دبع نب سم نب نافع وه 'رافصلا لاسم نب نافع
 ماج يرفع نب مهاع هيلع لصو ىبتياعو نيرشع ةنس دادغبب ىفوتو ناهثع ابا ىنكيو ىراصنلا
 ةرفصى أى ب بدهلا يوم غنيهلا ابا ىنكي الج رب شادخ رب دلاخ

 «.ويتياهو نيؤشعو ثالث ةنس ىفوتو

 ثيدحل بط, و رمل هل م ناسارخ ل ها ءاذبا نمر صن ابا ىنكي ىفاحمأ رش
 اريثك اًعامس مسريغو مشهو كراجملا نب هللا دمعو كيرشو ديز نب داح نم ع مسو
 «لؤيتبامو نيزشعو خيش ع ننن دادخبب سامو ادن موا ع زهلد

 ةنس دلو نينموملاريمإرابعلا_ب ةارما ةيموزخما ةلس ما فوموه لجأ رب ىلع
 ماك, ب هللا دبع تام اهيفو ىيتيامو ىثالث ةنس دادغبب تامو ةيامو ىينالثو تس

 تام مبنم نب بهو ةنبا نيإن انس نب سيردأن ب ينملا دبعوع ينم ا لمع



 م

 ةرمبلإ لا ةفوكلا نم لوحت يهسفنا نادم نموه بيرم دوأد نب هللأ دبع
 «ىيتيامو ةرشع ثالث ةنس تامو ةبيرخن ا لزنو

 «ىيتيامو ةرشعىتنثا ةنس تامو ناييش ىم دلخم نب م

 يتيامو ثالث ةنس ةرصبلاب ىنوتو دواد نب ناهلسوه ىسلايطلا دوأدوبأ

 ا ةنس ىيعبسو ىيتنثأ نبا ذنمويوهو
 ةرصبلا ىلو ذّمموب وهو لهس نب نسما

 ةنس ةرصبلاب فوت سيق ىنبل ومو رع نب كلما دبعوم ىدقعلار ماع و بأ
 ,ىيتيامو عبرا

 عيس ةنس ةرصبلاب فوتو كلملا دبع نب ماشه ره ىسلايطلا ديلولأو بأ
 « ةنس نيعستو عبرا نبا ذئمويو هو نيتيامو نيرشعو
 لبق ثيدحلا نم عنتما دق ناكو ةلهاب نم بيبح اباىنكي لاله نب ناجح
 < ىهيتيامو ةرشع كاتس ةنس ةرصملاب تامو هتوم

 ةرصبلاب فوتو سنان ب كلام ةيوار ناتو ده ابا ىنكي ىأرهزلأ مت نبر شب
 « مثكا نب يحن هيلع ليصو نيقيامو عست ةذس
 «نيقيامو نيرشع ةنس ةنيدملاب تامو ىص هب ناك كلام ةيوأر رزام رب ف
 قفط دام عاق هي ةرضبلا قوتو دم ابا زكيو لاهنلا نب جاجا م طاهنألا جاك
 ورم ابا كيو ماعلا فرعيو د ام معلن لسمرم مه نب لم

 فيديو اهرشعوب جرتتنلا بة نس ةوضبلاب تامو

 ىروثلا نايفس نا اوركذو ةفيذح اباىنكي ىكهنلأ دوعسم نبى سوم
 «ىيتيامو نيرشع ةنس ىفوتو ةوصملا مدق قديح هما جوزت
 ىوتو بقل مراعو ده ههساو ناهتنلا ابا_زكيو سودسلا ل ضفلا نب مراعوه مراع

 ,ى غابلا قوزرم نبررع تام اهنيفو ىيتيامو نيرشعو عبرا ةنس ةرصملاب
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 ءةيامو ثالث ةنس لوا ىف ىدقاولا دلوو ىبرغلا بناجما ىف دادغبب ءاضقلا لع ذّئموي

 هللا دبع ابا_زكي دعس ب ةيطع ءزب رسخلا نب ىيسحا وه ضاقلا ىفوعلا

 نورا ةفالخرؤ ىدهملاركسع ىلا ققن مث تايغ نب صفح دعب ةيقرشلا "اضقنإو
 سيف لما دعما وي بقوع فجل وه ظو» خرمتياطو (اوهتنقا وأ كطفل اةنيق وكوت

 ءعيشتي ناكو جم أ نمز ىف اهيقف دعس نب ةيطع ناكو ناليع

 مدسيازو ىراوفلا قامت ول بلابل هوت ورع ابأ ىنكي ىدزألاوم عريعواف
 «ىيتيامو ةرشع سموا ةرشع عبرا ةنس نادك ةفألا

 و كب ىا دلو نم اضيا هّماو ركب ىأ نب هللا دبع نب ةفيلخ نب ةذوه وه ةّذوه
 ءشالاءدنع قبي ف ٌهبثك تبعذو ةيامو نيرشعو سؤ ةنس دكوو بهشالا ابا ىنكي

 عوتيامو رشع ةنس دادغبب تامو ىمتلاو ثعشاو جيوج باو نوع ن باو فوع نعر يسب

 لع طلعو رم نب سمع ىلع ارقو ده ابا نكي سمعلا سوم نب هللأ ديبع
 فيداحإ كلذ ىف ىوويو عيضتيو دن ى.ىرارقلا ارقي ناكو تح نم ح اص نبا
 «ىيتيامو ةرشع ثالث ةنس تامو سانلا نمر يثك دنع كلذب فعضف ةركنم
 ىلا لقتناو ةرمملا ل ها نم ديزي نب هللا دبع وه ىرقللن جرلا دبعوبأ
 «نيتيامو ةرشع ثالث ةنس اهب تامو ةكم

 ما هوبا ناكو ركب ابا ىفكيو رمت ى لوم عفان نب ملمع نب قازرلا دبع د قازرلا دجع
 ؟ةيتئاموةرشغ ودخا ة ضم خوملاب قاؤولايبعةداللو عرغو خللا دبع عرب لاس و عااطووم
 ,ةرصبلا ءاضق وو كلام نب سنادلو نموه ىراصن ألا هللأ دبع نب ده
 رخا ىف وعلا دعب ىدهلاركسع "اضق كرف دادغب ىلإ لقن مث ناعم نب ذاعم دعب

 ىلوو ىدوعسما هللا دبع نب وع هناكم لوو ءاضقلا نع هلزع دم ىإو الف نوراه ةفالخ

 هناكمىيوو هلزع مث ةيناث ةرصبلا 'اضق هاون ةّيلع نب ليعامسا دعب ملاظأل هللا نبع نب ده
 ويتيامو شع سف ةنس تام نا ىلإ اهب ثدحت:ةرصبلاب يراصنالا لزب يلذ مثكأ نبي



 ناو سحما ابا ىنكيو ميت ىنبل ى وم بّبْْيَص ىب صاع نب ىلع وه يصاع نب ىبع

 ىدحل ةنس طساوب وتو ةبامو عست ةنس دلوو هثيدح كرثف هثيدح ىف طخ
 « وتيامو نيوشعو ىدحا ةنس طساوب ىوقو هنع ىورب. ليع نب ماع هنباو ىيقيامو

 ونب مهل لاقي ةلهاب نم نطب ىلا بوسنم هى عهَسْلا ركب نب هللأ دبع
 «ىيتيامو نان ةنس دادغبب تام و ةودبلا لها نموهو مهس

 نب ةعمز نب هللا دبع نبر يثك نب بهو نب بعو نب بهو_وه ىرخ 0 ا
 ءاضقلا نوراه هالوف دادغب مدق مق نب ىّرَعلا دبع نب ىسا نب بلطملا نب دوسألا

 اهثوحويلا ل عجو هللا دبع غامر دعب لبس لاوشولا ةنيذم ةالوذ هكزع مث ىدهملا ركسعب

 ءثيدحلا ىف اًفيعض ناكو ىيتيام ةنس اهب ىوتف دادغب مدقف لزع من ءاضقلا عم

 ىلإ. رب ةبقع نب ديلولا نب ةراه نب دلاخ يلوم وه ناهس نب م دأب ىجيك

 ءةيامو ثالث ةنس لهس نب ىنسحما هيلع ليصو ماصلا فب وتو ط طمعم
 بلاك اب ىلع نب نسحل ا ىو م دعس نب نس ا ىو م ةماسأ نب قا 2 ةماسأ بأ وبا

 « ةنس ىيناهن نب وهو ىيتيامو ىدحا ةنس ةفوللاب ىفوت ىو م ىبوموهف

 فسوي ابا نكيو ةيما نب ديبع نب عي وه نايسنانطلا نيبع أنبا نهتو ىلعي

 حوتيامو عير ةنس ةفوكلاب هلبق هوخا ده ىوتو ىيتبامو عست ةنس ةفوكلاب وتو دايال_يوم

 «ىتيامو عبس ةنس ةفوكلاب ىوتو موزنح ىمو هو نوعابأ فكبو نوع نبرفعج

 «ىيقيامو ثالث ةنس ةذوكلاب فوتو يخ ا ابا نكي وهو ىلكعلا بابح نب ثيز

 زاوهالاب فوت دسا ىنبل ٍكومر ييزلا نب هللا دبع نب دم م ىويِْرْلا دجأوبأ

 هللا دبع ابا كيو لسا نم يهس ىنبل ىوم دقاو نب رم نب دمج ع ىكدقأولا
 ىبنسوعبراى د هما ركسعب نومايل ءاضقلا ىبوو دادغب لزنف ةنيدم ا نم لوحنو

 وهو ىهقلا ةعامد نب دج هيلع ٌلصو ىيتيامو عبس ةنس ءاضقلا لع وهو فوتو



 ممها/

 دايو قثلاب فرعيو سيقلا دبعل يومه ىفقثلأ دايز نب دحاولا دبع
 « ةيامو ىيعستو عبس ةنس

 ىيعستو نان ةنس رعبا وتو ديعسابا نكي ىدهم نب ىهرلا دبع
 «ة نسب ىيتسو تنال نابلا و فؤغياضو

 راب ةنيراكلو قالوخابا ىوكوو ققثلا دنيج | سعروب باهولأ دبع

 +. ةيامو ىيعستو عزرا ةنسةرصفلاب ىوتوتةيإبقو

 ءةياعب يعساو نا ةفس قردبلاب ؤؤتو ديعسؤلان كم قاللفلا معس زيا
 داذغب مدق ةفوكلا لها نم ىوماألا صاعلا نب ديعس نب ىابأ نب كيبعس ىوب ىويح“

 نقوتو ةؤوغ موب ماشعو نقعألاو تراي ديعس نب ىنيح:نع ىورب ناكو اهلزنف

 هقنس جيتا# وسلا وولف دتو ةيانو ىيياابتو بوااهنظب هاو

 ةجراخ نب امس نب ثرحلا نب دهحن ب ميهارباوهريسلا بحاص ىرازفلا قاحأوبأ
 01 1 11ذذ-د 0

 نق ناكو مهسفنا نم طم ناملس ابا كيور يصن نب دوادوه ىئاطلا دوأد

 لاقو كلذ نم *ى ىف ملكتي ملف دهعت مث سانلا مايو وحنلا فرعو هقفتو ثيدحلاعمس
 ءادوس ةوسنلق هيلع ءارقلا هبشي 4 َدجر تيار دواذ تياو اذا تنك يكذب لضفلا

 هتزانج ترض تامو اهوحن وا ةفس نيرشع هتيب ىف سلجور اجتلاسبلي اهم ةلبوط

 « ةئيامو نيّتسو سؤ ةنس هتافو تناكو قلخلا ةرثكى م اهتيإ اه
 اًوْحىم ةيوق دروارد نم هلساو ةعاضق وم دهم نيزيزعلا دبعوه ىدروأردلأ

 ىدوج بار سايقلاو سايق_ بيغ لع سراق نم دوج بارد ىلا بوسنم وه ىهضعب لاقو ناس
 « ةيامو نيناهتو عبس ةنس وتو اهب أشنو ةنيدم اب دلو هنكلو

 ةرشع ناهث ةنس دلو ملس ىنل نوم وهو دلاخابا نكي نوراع نب ديزي
 «نوماملا ةفالخ ىف ىيقيامو تس ةنس طساوب تامو ةيامو

 ىَت



 مم

 لها رم اًيئارصن نمحرلا دبع هربا ناكر اطعلا نجولا دبع نب كوأد

 يام ةنس دواذ دلوو اويلساو دالوا اهب هل دكوف اهلؤنف ةّكم مدقف بّيطتي ماشلا

 « ةبامو ىيعستو عبرا ةنس كلهو

 و ةفوللا مدقو ناسارخ نم دروهباب دلو ميه نم ىلع ابا ىنكي ضامع نيلّيْصُفلا

 ناو اهلزنف ةكم ىلا لقتناو دبعتو هويغو تعم ا نبرروصنم نم عهسفر يبكو ه

 « ةيامو نيناهتو عبس ةبس اهب تام
 نام ةئس دلوو_ورمز عا نم نجرلا دبع با ىنكي كوابل أ ب هللأ دجع

 ءةيامو ىيناهنو ىدحا ةنس وزغلا نم افوصنم تيهب تامو ةتيامو ةرشع

 هقياوو ىهتسو فخ ةنظ وتو عا اكو ملسموب دم مىيبسأرل| لاله وبأ
 ومر ينس هللا دبعى بأ مساو هللا دبع نأ نب ماشه وه ىأاوتس دكا ماشه

 « ةيامو نيسمو ثالث ةنس دعب تامور دقلاب ريو سودس مل

 ىنبلى وم ةديبع ابا كيو يرونتلاب فرعي يعس نب ثرأولأ دبع
 « ةيامو نيناهن ةنس محملا ىف ةرصبلاب يفوت متى فب نمر ينعلا

 ىفوتو ةيواعم اباىنكي ةَرْفَص ا نب بدهم ا نب بيبح نب دابع نب كاَبع
 « ةيامو ىيناهتو ىدحا ةنس

 م نوراهل ةرصبلا ءاضق يلوور ينعلا ىنب نم ىنثملا ابا_نكي فاعم رب ذاعم

 «ةبامو ىيكستوهنس ةنمس .ةرضبلاب وتو لزع

 ءقيامو نيناهنو تس ةنس فوتو شاقر ىنبل_يوموهو ليعامسا ابا زكي لضفكلأن بر شب
 نبا هيلا_صواور كب ابا كيو ةلهابل وم دعس نبرهزاو ع ناّيسلارهزأ

 «ةيانب مزبت ستر قررا اوك ةرصملاب فرقتو توق
 تامو هللا دبع ابأ نكيو ليذه ى و مر فعج نس ده _وه ةبعش بحاصر ندع

 ؟ةيافا.يعستو جبوا عنس قة رصبلاب



 لاهنملا نب ”العلا هيف لاق ةفوللا ىلع اًيضاق ناكو ةيام

 كيرش هوصبي نييح ىضقيف ٠ . يح ناك كيزشابا تيلغ
 2كوبا اذه كلانلق اذا انيلع هترءدب ىم كريو

 نبىسيع جّوزو حّيشتي ناكو هللا دبع ابا ىنكي حرب حلاص نب نسخ
 ناكو ديز نب سيع تام ىّتح دحاو ناكم ىف هعم ىنذتساو هتنبأ ىلع نب ديز
 ءرهشا ةقسب سيع دعب نسخ تامو اههيلع ردقي يلف اههبلطي ىدهللا

 ءةياعو ىعبسو ع ست ةنس ةفوللاب تامو ةفينح_ بل ىو م لس يس مالسيوع صوحألاوبأ

 ثالث ةنس ةفوالاب فوتو بدحالا نايبح نب لصاو ىلوموه شايع نبركبوبأ

 <« سوطب نوراه هيف ىنوت ىذلا رهشلا ىف ةيامو ىيعستو

 ناكو نجرلا دبع ابا كيو ناوؤغ نب ليضف نب ده وه لصف نب دكه
 هقتعاف هلرم عم ةيسداقلا دهشو ةّيض ىنب نم لحرب امور دبع ناوزغ هج

 « ةيامو نيعستو سم ةنس ةفوللاب ليضف نب دهم ىنوثو

 قواه لوو ممم ابا ىنكيو يذم نم عنفلا نموه قلط نب ثايغ نب صفح
 . ةيامو نيعستو عبرا ةنس اهب تا ةفوكلا ءاضق هالو يف ةيقرشلاب دادغبب ءاضقلا

 < ىيتيامو نيرشعو نيتنثا ةنس ةفوكلاب صفح نب م هنبأ تامو

 سه ةنس ةفوكلاب فوتو ميلي وم مزاح نم ده وهريوضلا ةيواعموبأ

 لوقيو هو هباعصا ىلع اموي جرخو اًنجرم ناكو ةيامو ىويعستو

 «قيذرلاولحلاب سيل ذيبن نم ثالثب قينيماب اهمرف تشاج ةدعلا اذاو
 قونو اضيوم ناكو ديك ابا_خكيو ذم وم وع ديزي نب سيردأ رب اللقا طبع

 « ةيامو ىؤعستو ىيتنثا ةنس ةفوالاب

 ضيبا ناكو موزخم وم ماشلال ها نم دلاخ نب لسموه كلا ب_عضزلا

 ءقيامو نينامنةنس فوتو اًذهتتج اذداع ناكو بقلجيزلا ماو ةوائرشم



 زمورع

 . 2 ب ف

 دلو رم موقلى وم نام ى ا قوما ةنّقيع خرب نايف وه ةنيِبع نود نايفس

 5 لصف هيلع هللا_الص_ينلا جوز ةنوهم طهر ةعصعص ىبرماع نب لاله نب هللا ديع

 دلاخؤ رع ايف ىرسقلا هللا ىبع نوب دلاخ لاهع ىم نام وبا هّدج ناكو ده اباىنكي

 كلوو اهلزنف ةكم ىلا دنه برهف دلاخ لاه بلط رمي نب فسوي ىلوو قارعلا نع

 ىيرلا دبع تام اهيفو ةيامو ىيعست» ,راهت ةنس تأمو ةباعو عبس ةنس نايفس

 ىف سوواط ٍلوق نع ليس !راصتخا سانلا ّدشا ناكو « ديعس نبى بيحو ىدهم نبا

 ءدديص هتاكذ لاقف كك ةقعيشلا-خاكذ

 ماكو, ميهاربا هوباو سانلا رايخ نم ناكو همأ ىلا بوسنم .,ه ةيلع نب ليعامسأ

 ءةيامو ىبعستو ثالث ةنس تامو دادغبب ملاظلا ىلع

 قوليلي! كور ة ماع ورب قع برا جرم ةبالك عزم خرسأوو فب عموع حارجأ نب عيكو

 قيرط ىف فوتو مدقم نب ىلع نب دهح كيوش ىدهمل ا لام تيب ىلع هوبا حارجلا ناكو

 وكتب و ّىدع ىنب ىلاوم نم وهو نارهم ةبورعىما مسا ةيورع_وأن ب كيعس
 مل بقع هو ةيامو نيسنجو عبس وا تس ةنس تامو اًيرذق ناكور صنلا ابا ىنكيو
 « هرعر خأ ىف طلتخاو طق ةارما سمي ىل هنالاقيو

 ةرصبلاب تامو ةيواعم ابا نكيو موتلا نب ديزي. نب يرز نب ديزوه عيرز نب كيز

 بقع هلو ةرصبلاب طرشلا بحاص ةفالخإب هوبا عيرز ناكو ةيامو ىيناهتو نيتنثأ ةنس

 ةبضب اع ناكو ميم فجل وم هللا دمع ابازكيو ناملس نب مماع ره لوحألا صاع
 وا ىدحا ةنس تاف نيادملا ىعر فعجوبا هاضقتسا من ةفوكلاب نيزاوملاو ليياكلا

 ٠ ةيامو نيعئرو ىيتنثا
 الاخ دلوو هللادبع ابا ىنكيو حضفلا نم كيرش_ا نب هللا دبع نب كيرش و ه هكيوش
 و نيعبسوع بس ةنس ىفوت ةيسداقلا ذهش دق هّذج ناكو ناسارخ ٍضرا نم
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 اكو لماحت بحلص ناكو بهل ىبا لآلى وم وه داَّبَع ابا كيو لعس نب ماشقه

 < ىدهللا ةفالخ لوا ىف ةنيدملاب تامو بلاط ىبا لال يعيش

 ما ترتشاو قتعو ىداف موزخ ىنب نم ةارمالبتاكم ناكو عجن وهر شعم وب
 ءةيامو ىعبس ةنس دازغبب تامو هال الو ةيريمها م موصنم تنب ىسوم

 لوقي متضعبو ميت نب ةانم ديز نب كلام ىنب نم بيلك نب داب از ره اضيارشعم وبأ

 ْ « قارعلا ىلع رع نب فسوي ةيالو ىف ىنوتو بيلكن ب ديز
 هثيدح و ةقث ايردق ناكو صح عا نم دلاخابا_زكي ىعالكأا ديزي نب موث
 الجر ٌبحا لاق اًيلعر كذ اذا موف ناكف لتقو ةيواعمرعم ىيَفص دهش هدج ىن اكو

 « ةيامو نيسهو ثالث ةنس سدقملا تيبب ت ١, ىدج لتقف

 قكيو يمبسفلاح وم عورخسلا ةعيها ب ةيقع قب ةعيمل ذل د يعاو# ةعيهل نبا
 نم الاح_رسحا هوما لوا ىف هنم عهس نمو ثيدحلا ىف افيعض ىراكو ىهرلا دمع ابا

 لاقف كلذ ىف هلل يقف تكسيف هثيدح نم سيل ام هيلع ارقي ناكو هرخاب هزم حهس

 مسيل هنا يقربخاىنولاس و لو نوموقيو هنورفي باتكب نويج اها نذ امو
 ءةيانر: م وعبسو جبرا عنو مطب ضاطوبةيونل#
 لاقي ايم ايس ةقث اكو ثوح ا ابا كيو سيقل و موه لعس نب ثيللأ
 لاقو اهريغو ةالصلا ىف اهقرفي ناكف رانيد فالا سخ ةنس ّلك ىف ناك هلخد نأ

 هللا كاتإ_ريلا ةبكحلا هذهب نم لاقور انيد فلا ىناطعاف ثيللا تيتا واهع نب موصخم

 «ةيامو:غرفتنسو: سبج ةزسوسلبو

 لقتناف ةرصبلال ها نم ناكو دزالا نوم دشار نبر موه قاؤولا ذجع بحاص يتم
 دج رابإر تكيو تيامو ليشمل .دالث ة فس وتو نما ول ةنع

 ةيامرسج ةنس دلو ُمْلَس نبل ىإ وم ةيواعم ابا كيو ر يشب نب مهره ميش

 « ةيامو ىيناهتو ثالث ةنس دادغبب تامو
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 انيدح ىيعبس هثّدح ىيّسلف لجر هاطعاو ل اًحورطم ىنانبلا تباث نسم مزهملا ابا تير لاق هنا

 دلو ضنلا ابى كيو دزألا نم ىضهجلا ديز نب مزاح سريرجوع مزاح نبريرج

 سابعلا ابا ىنكير يوج نب بهو هنباو ةيامو نيعبس ةنس تامو ىيناهو سم ةنس

 جيجا وم اًوصنم ةرصملا نم لايما ةيضالع ةيِناَّشْجملا تاعو هيف يكتب نافع ناك

 ةياعج ىيعبراو عمس ةنس تام ركب ابا نكي مزاح نب ديزي هوخاو « ةرصبلاب نفدو نم

 «ديز نب دامح م5 ىف
 ك لاق اهئ اهثع ناكو ليبعامسا ابا ىنكيو رد نب ديز نب داح وه ليز نب داح

 ديزي مقتعاف هل دكولم ديز نب دابا ديزو مزاح نبريرجوبا مزاح تام بوح نبا

 ةنس ةيامو ىييجسو عست ةنس ناضمرر هش ىف ةعجبا موي فوتو مزاح اذبار يوجو

 ةرصبلار و ذئمويو هو ىهثاهلا ناملس نب قاحتا هيلع ليصو صوحالا و باو كلام تام
 ؟ديز وبي داح لبق ؛تامو هنع ىروو.دنق .ديؤ نب ديعس هوخاو ءنوراهل

 كلامه نب عوج ا ةعيبر ى اوم نمر انيد نب ةلس نب داجو ع ةهكس رب دايح
 نايلطلا لد يومه ليوطلا ديو ليوطلا دي تخا نبا وهو ميم نع ةانم ديز وهل

 زيؤعلا دبع تام اهيفو ةيامو نيتسو عبس ةنس ةرصملاب تامو ةعازخ ةام هماف ىئازخلا

 ووحنلاب املاع ناك ةيلس نب داج نا لاقيو ةيامو نيتسو عبوا ةنس لاقيو يسم نبا

 مدل قسا ىوغلا هيوبييس ناو ةميرعلا

 نيالاق هثيدح ف فّعضي ديزي. ناكو راؤملا ”اطع نب ديزب يوم حاّضولا همسا ةناوع وبأ
 هاطعاف هلاسيلياس اًموي هيلا ءاجن ءاطع هكلاقير ازب طسأو لها نم لجول ةناوع وبا ناك ةشياع

 لاقفسانلا ؤلياسلا ماق ةفرع موي ناك الف ىتعفنال ةناوع اباي هللاقف ةثالث وا ىيهرد

 فوصنا الف هقتعاو ةناوع ىباب موهلا اذه ىف هللاى ا برقم هنافرازبلا ءاطع نب ديزل اوعدا

 وه ءالوه در لع دقي نم لاقف اورثكاو نووكشيو هل نوعدب د هباب ىلع اورمسانلا

 ؟ةيامو ىيعبس ةنس اهب تامو ةوصبلاى ا لقتناف طساوب ةناوعوبا ناكو « هللا هجول رح
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 ييقبلاب دو ةنس نونا ننجح كاف مويناجكواغيامو و يجبشو_عستا قنسس تاووا#

 نم ةتبح نب دعس نب بيبح ىب ميهار ا ب بوقعي_وه ضاقلا فسوي وبا

 ديز هيلع ىلصو اهب تامو ةفوكلا لؤنو د ل موي رغصتسا ةقبح نب كعس اكو ةليج

 اهريغو ةمرع نب ماشهو شهلا نع ىوري فسوي وبا ناكو اس هيلع ربكم قرا نبا
 دادغب "اضق_ لوو ىرلا هيلع بلغف ةفينح ابا مزك م من ًظفاح ثيدح بحاص ناكو

 هنبأو «نوراه ةفالخ ىف ةيامو نويناهغو ىيتنثا ةنس تام ناىلا اهب اًيضاق لزي يلف

 «ةياهو ىعستو ىيتنثا ةنس :ىفوت م : ميبا ةويح ىف ىرغلا بناجم ا اضق اضياىو فسوي

 دلوف اطساو هوبا مدقو نابيشل_ يوم وهو هللا دبع اباىنكي هيقفلا نس أ نرب ده

 ني رميو لوغم نب كلامو ُكشِم نم عهسو ثيدعلا بلطو ةفوكلاب شنو اهب ده هل
 بلغف يلرلا فرظنو هنم عمسو ةفينح ابا سلاجو مىههابشأو ىروثلاو ىازوالاو رذ

 ةالوف ةقرلأ ىلا جيرخو ىارلاو ثي دحما هنم عهسو اهكزنف كادغب مدقو هب فرعو عيلع

 درما ىوألا ةجرخلا ىرلا ىلا نوراع جرخ اهف دادغب مدقف هلزع من ةقرلا اضق نوراه

 ءةنس ىيبسهو نا نياوهو ةيامو ىيناهتو عست ةنس يرلاب تاه دعم جرخن

 ثيدحلا باح أ نمو

 نسا اكو ماطسب ابا ىنكيو ةقاتعرقاشالاى وم درولا ىو جاجا نب ةبعش رهو ةجعش

 نيعبسو سخ نإ وهو ةيامو نيتس ةنس ةرصبلاب وتو نينسر شعب ىروثلا نم
 تجوخ ام هللا تدراوو ثيدحما ىف نم ملسار عشلا ىف انَأل هللاو لوقي اكو ةنس

 رخل اكو مذلا هركنو حدملا بحن انكو ينوهتّمج ام هللا | متدراولو مكبلا

 حرب هللا ديع لاق شيرقل وم كرابملا ابا كيو نارهم نب دلاخو م :(41َدكاخ

 دلاخ ذحنل ناّيح نب دهف لاقو نيئاَذحلا ىلا سلجم هتكلو ءاَذَح نكي لوز يركن بر ماع

 ءةياهو نيعبراو ىدحا ةذس ىفوتو'”اذح ا بقاف ثيدحلا اذه ليع للقب ملكتي ناك اهو طق
 ةجبعش نع ميهاربأ نب سم ىورو هفعضي ةبعش ناكو نايفس نب ديزبوه مّزهااوبأ
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 ينم سيل الجر نوت الث وث نيف ىاك هنا لاقي يدح نإ عيبولار وث موب لبج و هو

 ةرصبلاب .ايفس تامو دحا مهنه ةرصبلاب سيل ةفوكلاب 1 ةيخ ىرب عيبورلا نود لج

 وغاشلا لاقف ءاشع ىفدو الا و ايراوتم

 ماردبل اًدصرم كيوش ىسماو  هنيدب فو نايفس نو

 >او ةنس نيتسو عبرا نبا وهو ةيامو ىيّتسو ىدحا ةنس تام ىدقاولا لاق

 ةعاضب !رانيد نوسمخو ةيام هلو نايفس تام عيكو لاق ىيعستو عبس ةنس دلو هنا
 نبا هل ناك نايفس بقعي ملو « اهقوحاو اهاحن مبثك ىف فسوب نب ةراع ىلا صواف

 ميش ديعس نب كرابملا هاخا ثروي لو اهدلوو هتخال هل ءىش لك لعجت هلبق تابف

 ء ةيامو نينا ةنس ةفوكلاب كرابملا هوا ىفوتو
 00 ةدإدعو_ريبمح رم رماع ىبأ قب كلام نوب سنا نب كلاموه سنأ نب كلام

 ئب كلام هوباو ثيدحلا ىورب كلام يع كلام نب عمبولا ناكو شبوق نع ةرم نبا

 عي كلاع لو + ةقث ناكو ةريوه ىباو ةعاطو نافتعو م نع ىورب_ ماع
 دايجل ةّينذعلا بايثلا سبلي ها ةماهلا مظع ليوط ةرقشلا ىلا ضايبلا ديدش ناك

 كلام لكى دقاولا لاق ء هبيش رّيغي الو ةلثملا نم هاريو هبيعيو براشلا قلح هركيو

 سلجتو قوقح ا ىضقيو ىضرملا دوعيو زيانجلاو ةعجب او تاولصلا دهشيو دجلا ىتاب
 هلزنمى لا فرصني مث قصي ناكو ىجملا ف سولجملا كرت من باحتا هيلا عج سنجيشلا ىف

 كو جا اهيفي عزك عناطلكرداذ كت: # ينزغيواهباحتا قاب ئراكقز يانج ار وضح كوتو
 قح كلذ هل سانلا لهتحاو 55 هلى ضي الو هيزعب اًدحاىناي _وو ةعهجا الو نسما ىف

 سو ورذعب لكتب نار دقي سانلا ّلك سيل لوقيف كلذ ىف يلك ار ناكو هيلع تام

 رفعج بضغف +ىشب هذه يتعيب ناهأ يري الهناأو ااقو ناهس نبوفعج ىلا هب

 وها هنم بكتراو هفتك تعلخأأ ىّتح هدي تدمو طايسلاب هبوضف 6 كرو مب اعدو

 قبح اَيِلَح طايسلا ىلت تناك اهناكو ةعفوو ولع ىف برضلا كلذ دعب لزي يلف ميظع
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 ليعامسأو نايحوببأ دايح دكو نه ةفوكلاب كلهو ليعاهسا اباىنكي ناكو ةفينحىبا

 لاقف واسم ةحدمو نوماهل ةرصبلا 'اضق داهح نب ليعامسا ى وو ريو نامتعو
 هفيرط ايتفلا نم ةدباب انوسياق اًموي سانلا ام اذا

 هفينح ىبازارط نم دالن' عي سايق متانيتا

 دفيح ىبر بج اهتبثاو . اهاعو اهب هيقفلا عمس اذا
 ثيىدحلا باح اى م بيج هباجاف

 دفين ةنه ةعدبب "اجو سايق. صاخى إلا وذ اذا

 فيرس ةزاومصوراثأو «د انهيخ هللاهلوقنياخمتا
 « هفينح_ىأب هلاوسول فيفع ةنصح جرف نم مف

 يوم خير نجلا دبع ى ا مساو نيرلا دمع ى ١ نب ةعيدروه ىأرلأ ةعيبر
 رابنالاب ةيامو نيثالثو تس ةنس ىفوتو ناهنع ابا كيو ىيّيهتلار دكنملا لآ
 أسلإ !وقيو مالكلار ثكي اكو ءءاضقلل ةنمدقا خراكو هاب 5100
 تنإ_ناوعالا هللاقف ٌثويلا ام لاقف ىياوعاءدنعو اًموي ّلكتو سوخالاو مإنلا نمي

 « مويلا ذنم هيف

 ليذهلا ابا ىنكيوربنعلاى نب نم سيق نب ليذهلا نبررفز وه ىاولا بحاص 7
 ”ناهبصإ يع ليذهلا ربا ناكو ةرصبلاب تامو ىأولا هيلع بلغو ثيدحنا عبس دق ن

 نم نطب ضو عازوالا نم رم نب نمجرلا دمع هنهسأ نأ ليج تس
 ىنيح نم عوس كلذلف ةماملاب هبتكمو توريب نكسي ناك دقأولا لاقو ناد

 ىيتنثاىن با ذئمويو هو ةبامو نييسخو عبس ةنس تووببب تاموريثكو أ نبأ
 ةقفبس ىو

 بسنو هللا دبع ابا نكيو قووسم نب ذيعس نب نايقسوم نومولا و انيفلع هيف

 لحم ار وثروثكلاقيور قُم نب سايلا نب ةخماط نب ّدأ نب ةانم دبع نير وث ىلإ
32 
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 ىوققساف تسلا بح دهع تنك دق  هبتبجى دجو اهتثثباو تلاق

 ىرصب ىلع ىلا اهو كأوض ىطغ اهل تلقف ىوح نم وبدت تسلا
 لوقت ثناو حاصلا لجولا هيف لاقي ىذلا تنأ تلاقف ةاوما هيلع ثفقوو

 دوتبا موقلا 'اقبس وحن تدع ىدبكىف ّبحاراوُأ ٌتدجو اذا
 دقتت ءاشحالا لعرانل نف  ٌةرهاظ 'ايلا دربب تدرب اذه

 « طق حلاص لجر اذه لاق أم هللاو

 ىأارلا باحصأ

 وهو اراسيى يل نا مسا ناكو ىليل فا نب نهرلا دبع نب دمر م ىلهل مبا نبأ

 بسنلا اذه نع هنوعفدي هريغو ضاقلا ةمربش نبا ناكو حالجلا نب ةّمبحأ دلو نم
 ةموجش ىب هللا دبع لاق

 اكسفن ىف ميكحلا بصت و ءاضقلا لفل جرت فيو
 اككصأ م كاوعد تاهيهو ٠ جالجلا نيا كنا يزتو

 اهدقف قاكو ضابعلا ىف دبل هيلو مث ةيماىنجل 'اضقلا ىلو ىجرلا دمع نب ده ناكو

 جوخ ناكو نو هللا دمعو لبعو رع نع ىووب نجرلا دبع و با ناكو ىاولاب اًيتفم
 اًميش ىبأ ناش نمل قعأ 1 جرلا دبع نب دمحلاقو لْيَجْدِب لتقو ثعشالا نبا عم
 موي هذه دنع ذينيف ناوضخا نايح هل ن دو ىناتاومأ هل تناك هنأ فوعاىنا ريغ

 ةيامو 0 ل يعط « موي هذه دنعو

 « ةناكم هيخأ نبأ موصنم ا رفعجو با لعجت "اضقلا ىلع وهو

 نإكو ةبلعت نب هللا ميت ىلاوم نم تباث نب ناهعنلا وه ىولا بحاس ةفينح و بأ
 لاقيو طاوسا ةرشع موب ّلك مايا هبوضف ىباف ءاضقلل ةريبه ىبا هاعدو ةفوللاب ازازخ

 ةيامو نيس ةنس بجو ىف دادغبب تامو لفق ىنجل ى وم اًًمعبر ناك ةفينح ابأ نأ

 نب دام ةفينحو أ دلوف « نارزيخ نار باقم ىف نفدو ةفس نيعمس نبأ ذيمويوعو
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 ءاضق يِفوو فرطم ابا_زكيو نابيش نب سودس ىنب نموهر اثد نب براعم

  ةفوكلا دلاخ ةيالو ىف فوتو ىرسقلا هللا دبع نب دلاخن ةفوالا

 لواىلا قبو حرس هل تناكو ةنّيهَج نم ةقوح يوم وه نهرلا دبع نب العلا

 لجولا دارا اف اهيف اهب ثدحن ةفيم ؛العلا دنع تناك كلام لاق رفعجىبا ةفالخ

 ء ةرمهشم ةنيدملاب هتفيحصو اعيبج اهعدتوا اًعيمج اهذخات نإ اما هل اوقيف اهضعب بتكي نأ

 ناكو موزخيى نبل وم هبسحا فسوي ابا ىنكيو دهاج نب بوقعيو ع ةروؤحوبأ
 « ةيامو نيس وا ةيامو نيعبراو عست ةنس ةيردنكسالاب فوتو اًضاق

 نزاوه نيركي نب دعس ىنب نم ديبع نب ديزي همس ىدعسلا ةّوُجَو وبا

 لمن هف يلعي الور عشلاريثك !ذيعجي !رعاش ناكو سو هيلع هللا ىلصىبنلار اظا
 « ةي ه١ ىيثالت ةنس ةني دهلاب وتو و عشلا ىف هلم ثيدحلا هنع

 بلّطلا نب ةمرخم نب سيق ومر اسي نب قاحسا نب دم و ه قاحضتأ نب لايك

 نهب تعب ريشا | رخلا يع ىيس رم ناك )راسي نأ نوركذيو فانم دبع نبأ
 لكيعو راسي ىرب يسوم اههنع ىووب ناوخا هلو « ةنيدملابوكب نواقا ديلولا .ربوبلاخإ

 نما هنمعهسف ىزاخملا هل بنكف ةويح ابر فعج ابا ده نراكو راسي ىب نهحرلا

 ماشه ةارمإ مور يبزلا نبرذنملا تنب ةيطاف نع ىورب. ناكو ببسلا كلذب ةنوكلا

 ماو الدبوإ» ىقارما ىلع لخدإ وها لاقو هركناف اماشه كلذ غلبف ةورع ىبا

 باذكءناف اًئيش قاحسأ ىبا ىم نر ذخات لىبأ لاق لاق رهتعم لا نع ىيصالا نع

 ء هللا دبع ابآ_زكي قاما ىب ده ناكو

 نع متاح و باىنثدحو هقفلا هذع ىوري سنا نب كلم ناك ةفي ذأ نب ةورع

 لياقلاوه ةورعو صولق لاقو اثبث ةقث ةنيذا نب ةورع ناكلاق_يمالا
 هلك اهراد ْنَيَبَت ١ 2هبجالاب ّيئارايداي

 لياقلا وهو هنحن عضو وهو هلوعشلا



 اراض

 جوج ناكو ديلولا ابا ىنكيو جوج نبزيؤعلا دبع نب كلما دبع وه جئرج نبأ
 دكيسأ نب ةلاخ نب هللا دمع ىنبزيزعلا دبع تحت تناكوريَجج ثنب بيبح مال دبع

 نيس ةنس تامو ةّكمب ناكل يس وهو فاعح ا ماع نيناهت ةنس دلوو هالو ل بسنف
 ىنووو باضنح ا رجا يروج نبأ ناك لاق لاله ىبأ نع جهصالا نع متاحو بأ ىنثدح « ةيامو

 قاقف ةووع نب مانشهىلا ءاج يروج نبأ دهش لاق دايزلا_نأ نب نهرلا دبع نع ىدقاولا

 ىبا تعهسف ىدقاولا لاق معن لاق كتيدحمه اًنالف أاهتيطعا ىتلا ةفيحصلا ىذنملا 5

 ثيدحلا ةارق نع هتلاسو لاق صحا الام ةورع نب ماشه انثدح لوقي اذه دعب يوج

 لوقيو اهذخاي ةفيحتلا ىف سانلا فلتخا اهنا اذه ىع لاسي كلقمو لاقف ثدحما لع

 ءدحاو عامسلاو وهف اهارق اذا اماف اهارقي لو اهيف اب ثدحا

 مدقن هيلا بتك مث ةنيدملاب تفي ناك ةوبس لأ نب ده نب هللا دبع نيركبوبأ

 ةنس دادغبي تامو دهع ىو وهو ىدهملا نب ىداهلا يدوم ءاضق ىوف دادغب
 لاقهناكم فسوي وبا ضقتسا تام ايف ىدهملا ةفالخ ىف ةيامو نيتسو ىيتنثا

 هل تبتكف !ًدايج ىفيداحأ نم ثيداحاىإ بتكأ يروج .ربا ىللاقوكب وبا لاق ىدتاولا

 دق يروج, نبأ تيار مثىدقاولالاق هيلع اهتارق او ىبع اهارق اين هيلا اهتعف دو ثيدح فلا
 «ةربس ب نعي هللا دبع ىبوكب و بأ نثدح ل وقي هثيدح ىم ةريثك ثيداحا هبتكى  لخدا

 ءابان!اوركذو دسا_نب نمل هاك بل يوم دم ابافكيو نارهم نب ناميس وع شهعألا

 ىلع نب نيس ل تق موي دلو شهالأن إو اههنع هللا ضر ىلع نب ىيسحلال تقم دهش

 ءدنم قووسم هثروف هوخا تاف ليج هوبا ناكو نيتسو ىدحا ةنس 'اروشاع موي كلذو
 بلق دقو ةعجا ىلا شعالا حار عيكو لاق « ةيامو ىهعبراو ناهت ةنس شهالا تامو

 لاق 'ادرلا ناكم ناوخناليدنم هيفتك ىيعو جراخىلا اهفرصو هدلج يع اهدلج ةورف

 يعاام هللاو بذكلا يع هرلجألا اًدحا ىوتاي ل هللاو لوقي شهالا تعمس شايع نبوكبوبأ

 «سيلدتلاركب وبا ركذو نوعبشي ال هنا لاق هذه تركناف يهزم ارش سانلا نع



 معم

 ابا ىنكيو نابأ نب نإمح ى وم كلما دبع ني ثعشا وه نسح أ بحاص ثعشأ
 ماشه تام ةنسلا هذه ىفو فوع لبق ةيامو ىيعبواو تس ةنس ىفوتو اه

 5 دوالا رم سودرفلا ناسح نبا

 ءرفعج وأ ةفالخؤوا وتو بشخما ج اي ناكو مهل يوم فيقث نموه اوس نب ثعشأ
 ةيطاف ىان ب بيِقُمُحُم لآل ةالوم ةاوما هوالوو ده ابا زكي ناسيك ب حلاص
 + ةيامو ىيعبرا ةنس دعب تاهو يوم ومو هفسوادلا

 سلجل الهيرس ناكو هربغو ىلا بعكن ب دم نع ثّدحت اك اسحب حلاص
 نم ع هسف ةفوللا مدقو سانلا دنع هنعضو نهف تاينغم يراوجب هدنع ناكو ثدحمن اذا
 ملوق ىف ىهيلا حاضو سانلا هقفا لوقي هتعمس مئثيهلا لاق ىدهملا كرداو نويفوكلا

 مرح امزعف نم هللا ذاعم تلاقو تهّسبت ىنيلون تاه تلق اذا

 للا ىف هللاصّسر ام اهثانباو اهدنع تم ع وين اين

 مقياور عم ناكو شيرق متل ومر هو هما ىلا بوسنم و ه ةَّنق نب ناهيلس
 لياقلا وهو وعاش ثيدحلا

 «لقع هلرسيلو الام فلا طعيو لقاع رهو قفلا هللا مو دقو

 ىنزملا ةزوب نبا" لوم نابطرا ناكو نابطرا نب نوع ني هللا دبع وه ىروع نبأ

 قي حنو نوع أبا هللا دمع زكيو ودم ةنيؤم ىنؤم لا لغم ىب هللا دبع ىوم لاقيو

 نابطرا جا نبا نبا وه خورف نب ًءاطعو طايسلاب ةدرب ىنأ نب لالب هبرضف ةيبوع هللا
 ىجمالا انثدح اق ده نب لهس ىنثدح « ةيناساوخ نوع ماو هيخأ نبأ خورف ناك

 ىيحنيادملا نم ىرصاهب ىبا ىبوشب لاق هنأ نوع ىبا ىتاي ناكل جز ىنثدحلاق

 داهحلاقو ىيّتسو تس ةنس ىرصاهب بعصم ناكور اتخم ا لاتقل بعصم جرخ

 يمضي دءادجا فس اطاقو |ةويتس هنادي ؤراخما قا ايزوعب للا دلو.
 « كلام نب سنا ىأر دقو ةيامو



 مرعع

 نب ناهلس هيلع لصو ةوصبلا قيرط ىلع ةكم نم ىيتليل ىلع نوع. نفدو ةكم
 لاقف تايبايريوصنما رفعجوبا هاثوو ىلع

 موارم لع مب تورم وبق .١ ندسوتم نم كيلع هلالا لص
 ناقوفلاب نادو هلال قّدص فقحتم اًنمؤم نيت ابق
 ةيراقعابا اًقح انلىقبا ًاًمئاص قبارهدلا اذه ىاولف

 ااديلا اعدو ردقلا ىف هلبق دحا ّلكتي مل يردق يطبق ناكىقشم دلا ناليغ

 بابب هيلصف كلما دبع نب ماشه هذخاو ناورم ابا ىنكي ناليغ ناكو ىنهجلا دبعم
 زاهي وثدح « هيلعز يزعل دبع نريع وعدم كلذ نا نووي وناكو قشمد
 ىف كت نم لوا لوقي ىيازوألا تعمس لوقي ىتشمدلا ديزي نب هللا دبع تعمس لاق
 ءهدعب ناليغ من ىنهجلا دبعمردقلا

 ىردي لو راجنإ نبل اًفيلح هوبا ناكو بويا ابا ىنكي داّيص نب هللا دبع نب ةراهع

 يورب.ةرام ناكو هنع ىورو لضفلا ىف اًدحا هيلع مدقي 4 سنا نب كلام ناكو وه مم
 روم لاجدلا هنا هيف ليق ىذلا وه داّيص نب هللا دبع هوباو بّيسملا نب ديعس نع

 ةراهع نبأ تامو ةفيدملاب ماقاو نييلسملا عم غو ّجحو هللا دبع ساو اهلعفي ناك
 « ديك نب ناورم ةفالخف
 هيقل حق بو ةريوه او رم نبأ نع ىور لسع ى ا نب لسموه طايخغأ يلسم
 < نيواطعلا راد ةغب دملاب نكسي ناكو ةنيبع نب نايفس

 و وسيم هيبا مساو ده ابانكيو شيرقلى وم وه طاّيِخْلاسيع_أن ب سمع
 بيسلا نب ديعس نم عمسو ثتجل اع دق ّك طابخو طايخو طانح ان لوقي ناك

 ؟ةويبنللا ةدالخ او يفيوتوم منم وست :معشلا قلو ةواجت_ خيبتخوكلا مدقو
 ةبعش نب ماشع بيذو ا مساو بيذ_ دا نب نهرلا دبع نب دم وم بيغ ١ يأ _.ربأ

 ءعسفنا ونون يرماع فب نموهو هسبح ىف تام تح هسبحن هب سفر ميقا بيذوبأ ناكو



 اع

 نع متاح وبا ىنثدح « ةيامو ىيعبرا ةنس لاقيو ةيامو يثالثو نامت ةنس تاهو

 فلا كلذ نم سنوي باصاف ةرصبلا لها ىم سان سابعلا وبا اطعا لاق ىييصالا

 ءاهنم ّلحا اًنيش ىلام نم ىرا ام سنوي لاقف يرد

 ةديبع ابا زكيو ىاؤخنا ناىلطلا خيلط كوم واخر عا دير م ليوطلا ديه

 نب سايأ ناك لاق ىهصالا نع متاح وبا ىنثدحو ءيياعو ويكيراو وتنلا ةنه تا

 «لسع نم ٌقز دوسالا جاهاو ةماغلا هب عفتني_رمت ليوطلا ديج لوقي ةيواعم
 ابا ىفكيو ةعصعص نبرماع نب لاله نب فانم دبعىنب نموه مأدك ير ْكسِم
 ءاندح هللا هلعج_زضغبأ نم لوقي ناكو ةبامو ىيسخو نيتنثا ةنس ةفوكلاب وت ةيس
 ناكرانيد دنهى ا مسار كب ابا كيور يشق ىنبل يوموه دنه_جأن ب دوأد
 ءي يع ةنس ةكم قيرط ىف تامو هبقع اهبو سخرس لهأ نم
 زعرخأ ىف طلتخ ١و نوعسم ابا كيور ّيوج ىنب نم سايا نب ديعسو ه ى ري ١

 + ةيامو قيعمرأو خبوأ ةنض وتو

  سانلار ايخ نم ناكو بعكن يريشق يستعمل
 مز ةرصبلا ءاضق ىلع ناكو ةماس ىنب نموه ىجانلا م ءرصنم نب داجع

 عي دخ ىو عشب وطو 2

 ىنكيو كلام نب عويوب, نب ةرارع لال فوم باب نب ديجع نب ورع وه تمبع حزروا#
 ديبأ حم ارع !وار اذا سانلا ناكف ةرصبلابرشلا باحا فلخ هوبا نيبع ناكو نافع ابا

 ةفؤم ناكورز وأ اطاوهييجارتا: اذه سقدطسر اكينبخ لوقف, فقل رش مورا سافل لإ

 قاحإ| ؤثدح « ةلزتعملا اممسف هل باعصاو_وه نسح ا لزتعاو هملا وعديور دقلا ىار

 ركذف ديبع نب رعب تررم لاق_رضخلا نب ورع نع ديهشلا نب بيبح نب ميهاربأ نبأ
 نوع نباو بويا تلق كباخ نمو لاقف انباح ال وقي اذكه تلقفردقلا ىم اومن

 قيوط ىو بع تاهو « 'اهحا_و يغ تاوما ساجنا ساجرا كيلوا لاقف ىعيتلاو ضنويو



 امرعإل

 ىم ةأرما ةيرّيوْج وم وهو تايزلا اضيا هل لاقيو ناوكذ ههسا نايسلا حاص وبأ

 ناكو اههنع ىور دق حاص ىبا نب لّمَهسو حاص با نب داّبع نانبا هل ناكو سيق

 ءرفعج و ا ةنالخ ىف ليهس ىنوتو دابع هيخا نع ليهس ىور دقو اههنسا داّبع

 نب ىلع تخا بلاط يا تنب ىناه ماى وم حاص وبا وهريسفتلا بحاص حاصوبأ

 متاحوبا انثدح ىنارقلا ارقي نا رست ال ناكو ناذاب لاقيو ماذاب ههساو بلاطىبا

 ءارطن هارقنير وسعت الو نارقلار سغت هل لوقيو دعقمب 0000 اكلاق ةيبانعاعصالا نع
 «دلاخ_ ا نب ليعمسأ هنع ىور ىننح 'ناحام مس فش أ اسوبأ

 و ةانم دبع نيركب نب ثيل نبل ومر انيد نب ةيس وه ىف لك أ مزاح و بأ

 ىف ىفوتو دجال هبكير اج هل ناكو ةنيدملا دج ف سقي ناكو جرعأ ناك
 ابا ىنكي عزاحوا نيزيزعلا دنبع هنباو « ةيامو ىيبرا ةنس دعبر فعج ل ةفالخ
 « ةيامو ىيناهتو حبرا ةنس ةاجن ةنيدملاب تامو مامن

 وهو ةفوكلا رفعجىبا ىلع مدقو ديعس ابا نكي ىراصنألا ليعس ىرب_ميح
 هديك هاو يراطراو الف عشااهنؤحاهو ةيضاهلابهاشقتسان ةيهشاهلاب

 ديعس ىب دعس هوخاو « ةيامو نيثالثو عست ةنس ىنوت ديعس نب هبو دبع
 ء ةيامو ىيعبراو ىدحا ةنس يفوت

 هللا دبع اباىنكيو ةليج نم سجى نبل وم وه ككاخ_أ نب ليعامسأ
 ققومملعوللا ضير زلائار م ةقس ىارو ىيتنسب ىجخن' | ميعاربا نمر غصأ ناكو

 « ةيامو نيجبراو تس ةنس ةفوللاب وتو ثّيوَح نب ررعو كلام نب سنا ينم
 ةيلاغلا ةضفارلا نمو هثيدح ىن افيعض ناكو ديزي نبر باج وم َىفَعجأر باج

 نوروملا دنع ىور دقو. تاجيوهنو ةهبش بخاص ناكو ةعجرلاب نونموي نيذلا

 باعوا وشعو راها اؤوزو غيعشو

 هللا دبع ابأفكيو يوليو« هنا لاقيو سيقلا دبع نموه كيبجع ىب سنوي



 ! ان

 ةيامومراجواو تالخةنس ةرصنلا# نإ علقت اوتو: مل وحلو لوم املس اشتلاوج

 ةوصبلاب ةيامو ىهناهثو عبس ةنس ىنوتو ةيامو تس ةنس ناهلس نب عم ا دكوو
 مدشأو بويا ههقنأو ناهلس ةعبرالا دبعا لوقي مالا تعمس لاق لهس نفث دح

 نوع نبأ هئاسلا يهطبضاو حسوب قازدلا و
 تناكو وَ نب دعس ونب معو شيرق نم ةنانبو ملسأ نب تباثوه ىناتبلا تباث

 دلاخ ةيالو ىف وتو ده ابا ىنكيو مهسفنانم مهنم ناكو اهيلا اوبسنف مهما ةنانب
 < قارعلا ىلع هللا دبع نبأ

 هدنج ف ناسارخ ملسم ىب ةبيقق عم ناكو دزالا نم وهر باج ب عسأو نب له
 ىذأو ةيامو نيرشع ةنس تامو هتدابعو هدهز ىف هنامز ىف دحا هيلع مدقي 2 اكو

 هل يقو «هرد ةيا كما تيرتشا اهناو كوبا اناو هيذؤتا هوبا هل لاقف الجر هل نبأ

 ىلق نم تسسحا اذا تنكر فعج لاقو < ىينمالا ةسلج كلت لاقف اًمكتم سلجم 3

 ىلكت هجو ههجو تبسح هتيأر اذا تنكو هيلا ترظفف عسأو نب دس تيتا ةوسق

 ءايندلاب ضر نم نودلاب يضارلا انالاقف نودلاب ىضوقل ىنا هلؤيقو

 ركب ابا ىنكيو برح نب نايفس ىبأ ىب ةسبنع يوم وع ميلس ىبأن ب ثيل
 لخد اهلف ةفوللاب عماجلا نجما ىف ةدابعلا ف نيدهتجا نم ملسوبا هوبا اكو

 سانلا كتف ميلس ابالتقو مهلتقف هيف نم تيبف رجلا ا ةفوكلا_جراخلا بيبش

 ىف فعضي هناويغ !دباع اًكلاص ٌدجر ثيل ناكو « ككذ ذنم سلجسملا ىف ىّيهتلا

 بديال] يقلاق يعم نع قازولا دبعر كذو «وفعجوا ةفالخ لوا ىف فوتو هثيدح
 ىبا نب مركلا دبع هافنكا دق نيليقث ىيب ناكلاق سوواط نعرثكت مل لآ ام
 « هيلا سلجا رابع فخ يلف ميلس ىبأ نب ثيلو ةيمأ

 لاق راق يصالا نع تاحربإ زثدجو ناّيحنيرفعجوه ىدراطعلا بّهشألاوبأ
 «ةياموىيتسو سم ةنس ةرصبلاب فوتو لاق ىيعبس ةنس ككذو ةرفجنا ماع تدلو بهشالاوباى
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 نوع

 مياربا لوموهو ليعامسا ابا ى فكي خلا ميعاربا ةيوار ناميلس ىبأ نب دايح

 نعصونم:ى أى ا ةيواعم هب لسرأ ٠ ناكو يسم هيبا يساو ىرعشالا سوم ىبأ نبأ

 « ةةيامو نيرشع ةذس ىنوتو اًدجرم داح ناكو لدنج ا ةمودب وهو ىرعشالا
 ناكو ةبضل ىوم وهو ماشع ابا كيو سقم ةريخملا وه مهاربا ةيوار ةرهجخملا

 ديز وبا ىنقثلا بياسلا نب ءاطع ىنوت اهيفو ةيامو نيثالثو تس ةنس ىفونو ىما

 2 هرمع_ر خآ طلتخا ناكو ةريغلل بقع و

 اكبلا كرم شيع دق ناك ةنييع ىبا لاق باّتع اباىنكي ّىَاَسلا متعم أ نب موصنم

 لعقنف ءاضقلا ه3و مع نب ديزي بؤي اكو ةشبعحا نم ناك هويغ لاقو اهماقو ةنس ىيتس ماصو

 كاف 0 عبد لزع را ىلإ نسحا /زوقي لعجت هيلا اومدقتو سانلل

 ردا

 ٍءوُمَعَر ةكيلم ى أ ساو هذع يو كا ركب ىلطهي شير نيئهتلا ناعذُج
 هانكو يهز هامسف كِجر ىىذاف اهيقع ناك ناع دج نب هللا دبع نا ناظقيلاوباركذو

 لمح ناكو عجري ملف ةكيلم وبا دقفو ةكيلم ىباىلا نوبسني مهّلك :دلوف ةكيلم ابا
 ةكيلم وبا عجرب تح اذك لعفا ا لثملا ىف ليقف عجري يلف ةجاح ىف جوخ مث ةليصع

 ا ١

 ةكيلم_ ونا نب هللا دبع نب ديز نب ىلع هلع نبأو « ةيامو ةرشع عبس ةنس ةكيلم و أ
 ءهل بقع الو ةبض دالب نم ةلاّيس هلؤاقيعضوم تامو ةرصملا ل ها ءاهقف نم

 ةعيبضم ب دابع نب ةرم نب ورم ىلاوم نم نامهط نب نامذس ومى ميلا نايل

 نب لضفلا تنب تناكو يهيف «نجسمو هلزنم نال ميت ىنب ىلا بستو رتعملا ناكر
 ىبالوق اذه ده ابا ىنكيو ناهلس نب متعملا هل تدلوف هتحت صاقلا_شاقرلا سمع

 تناكو ةرمىنبل اًبتاكم ناخرط ناكو لاق ناخرط نب ناهس هنا نربخاو ناظقيلا

 ىفنو ناهلس تدلوو ناخرط لبق تقتع تناكو ميلس ىفعل ةبتاكم ناخرط ةارما
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 هبقع هلو ةنس نوتسو ثالق تام موي هلو ةيامو ىيثالثو ىدحا ةنس نوعاطلاف

 سايازاجاو ىيكواهم هاوبأو اكول ز يزعل دبع ناك بّيْهَص نبزيزحل أدبع

 ءهدحو زيزعلا دبع ةداهش ةيواعم خوفا

 ءللا دبع نب باهش نب هللا دبع نب هللا ديبع نب للسم نب ديو ه رولا

 ىيرشلارس ديف باهش ب هللا بعام دحنوبا اكو تاق نب زوز قل ولالا
 ا مل دّحَأ موي اودقاعت نيذلار فنلا دحأ ناكو اردن

 فلخ نب ّقَأو باهش نب هللا دبع مهو هنود ٌنلتقيل وا هتلتقيل لسو
 8 لزي ملو_رييزلا نبا عم هللا ديبع نب ىلسم هوبا ناكو «صاقو ىبأ ب ةبتكعو

 هاضقتسا كلي دبع ىب كيزن اكو للملا دبع نوب ماشه عم م ناورم ند للملا دبع عع

 زيوطلا ةعراق ىلع هلا ضو 5 نيريشعو عبرأ ةنس ناضمر رهش ىف ىفوقو

 و يطسلف لهن واو زاخجت زاجل عر خا هب نف 3 ىذلا عض :وملاو هل وعديف رام وهل

 دبع ابافكيو: يوهزلا نم حوسا حراك لدم نب هللا دباع'يؤتيزلا اواو ة تكول

 < ترهنلا لمق..تناقوأ ةيغ عرعو هذغ يورو قربا قلرفو

 نبريرجل اقر صن ابا نكي لاقبو مادقلل ابا ىنكيو ةدنكن موه ةويحى ب 'اجر
 «ءةب و ةرشع_قنثا ةنس تامو سرق إب ةويح ىف *أج اجر تيار مزاح

 ةنس ةنيدملاب وتو ةقث تيدا ريتك اكى رابح ب حر نقوم

 ءهدس#رجتلو خبزا خرز ازاو ماتم ةدزلخ قتسبابو رووشنو يملا
 ىهقتساو ىطبقلا بقلي اكو ورم ابا ىنكيو يحن نموه هرم نب كلل دبع

 ب مساقلإ ضقتساو هافعاذ ةنس دعب جاج |ىفعتسا وهو ىبعشلا دعب ةفوكلا ليع

 قس قوتو. قلتم القوا كدت ةئان خلت زهخت للعلا ديل او 72 نا
 اًذج اًيبق ناكر هتزانج ىف ْفْذر انا ىدع نب مايهلا ل اقو ةبامو نيئالثو تن
 « .راليغلار فنم نوتخ !١ ءبقلفعش هلو
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 رّيُذب لتقف ثعشالا نبا عم جوخو اهنع هتلاس دقو الا ا

 0 دوعا تح اهوكسما لوقيف اردلا مهدنع عضيف هناوخا ضعب ىلع ل خد ير

 « قاوعلا ىلع ةريجه نب مع ةيالو ىف قروم ىفوتو « لح ىف اهنم متنا لاق جرح اذاد

 كيو كلام نيرهِف نب بلاغ نب وول نب ةماس ىنبلى ومو هراخيد نب للام
 نوءاطلا ناكو ريسيب نوعاطلا لبق تاعو ةرجالاب فحاصما بتكي اكو .ىبعخ أبأ

 ل نير ارذ نبرذنملا دلو وع ةبض ىم ةموبش نب هنلا دمع وه ةمربش بأ

 قلل وسح وعاش ناكو ةفوكلا دوس ليعر فعج وبال اًيضاق ناكو ةموبش ابا ىفكيو
 عاقعقلا انبا ديزيو ةرامع اههنلاقي خ] انبا هلو هياين نم ىيبي تح اسك اير اًذاوج

 ةيعيربانلا كف 3 عزييابر هنبا لوقي ةيربش نبا ناكو اههنع ىور دق ةمويش نبا
 ء ةنياعم اهل سرتكأ عابسلا_لع سانلا ءارجا ن .ءاف كسفن

 دفكي بويا ناكو ناسيك ةهمت ىلا يساو ةههن ىلا بوياوع ىنايتخملا بوي

 قل, راكو فوم يوه وهف ةزنعل ي ومر اع ناكو دادش بر اع ىفب اوتو عوركا ب
 ضرالا متني بوي را( صيف ناك ديز ىب دامح لاق هقرفلاط اذاف قوم ةنس لك ىف هرعش

 ول ةكرتم ةوسنلقو دّيج ئدركن اسلهطو فاو براشو دراورعش هلو دّيج ىورم
 .ةوصملاب تأمو كلام ني سنا ىلر دقو « هوهتيقس امءام ىم ةبرش كىسنلا ىلع اقستسا



 ا

 نبع طر رم يؤم نم سايا نب ةرق نب ةيواعم نب ساياوه ةيواعم نب سايأ

 ااضق زيزعلا دبع ني رع هالوو ةبح هيبا ّدج سايا اكو ةلثاو ابإ_ذكيو لفَعَم نب هللا

 اهب تامو بلا دنع هلزنمو دلو مان اكو رومالا ىف اقيطل ّحرظلا قداص ناكو ةوعبلا
 ةرق نب ةيواعم لئسو اهريغو ةروصبلاب بقع هلو ةيامو نيرشعو نيتنثا ةنس
 « ىترخالى نغوفف ىايندرمأ ىنافك ن بالا ين لاقف لا ىنبا فيك

 «يهس فب نم ةيشرف هاو ملس ناوكذ نم نايفس نب رم وه لس اوعألاوبا
 «ناكور ازز نب ةعيبر نب ةعّيبْص نم سيق نب هللا دبع نب ةخعش وه ةريخوبأ

 ءهل بقع 2و امره ةرصملاب تامو دنع هللا ضر بلاط ىبأ نب ىلع باحتأ نم
 ةعيبر نب ةعْيْجص نم حساو نب نإرع نبرصنوه سابع نبا بحاص ةرجوبا

 بقع اهب هلو ةرصبلاب تامورازز نبا

 ءدل بقع )و اهب تامو ةرمملا 'اهقف نم ناكو ةثهب نب نم ديجن ب ديزبوم حاّمَتلأوبأ
 جاجا توم دعب جوخا من جاي نجم ىف ناكو ةزنع نم وه يبييبح قلط

 ءدل بقع الو طساوب تامو ةئجرملا سور نم ناكو
 ماضرأو ناسارخ ل ها هقفا نم ناكو ةعيبض ىم ةنج فب نمو دمي داك

 ظ + بلاطى بأن ب ىلع عم ةجراخ نب بعصم هوبا ن اكو ناساو هبقعو مدنع

 ةفس تامو ده ابا ىنكيو نملا سوف نم ناذاب نبا يوم وعر اذيد ندور

 ةةياعو:نيوشعو

 ردقلاب لوقي ناكور اسب ابا ؤكيو موز ىنبل و ومع يجن وأ نب هللا دبع
 ةنس عجبا تامو فيقثل ى وم وهور اسب حي ىا سالاق ىلا انثذحو
 ماو والو قنتلا ةةطءامزبلا فلا بيق ل ار
 وبا اف ةيامو ةرشع قنثا ةنس قوتو بوي هنع ىور ةماسانيرماع ,هىنذهلا حيلك و بأ

 ءةيايو_ونامقوودحأ ةنس تامو ةقرلا «دلومو ةريبه نب معلب وعم نب وسد وهف ىرازغلا عيلم ا



 مال

 ودكم ابا_زكي دانزلا ها نب نجرلا دبع هنياو كانزلاى بأ نب نهرلا دبع

 عبرا نباوهو ةيامو ىيعبسو عبرا ةنس اهب تامو دادغب مدقو ةنيدملا حارخ

 دو دنس وز نق ادادرلا و ] قعساكلا او! ةوعاو نيس ميكو
 ةنس نيرشعو ىدحا ةافولا فو ةنس ةرشع عبس مرسلا ىف هيبا نيبو هنيبن

 وه ىفدو اضيا دادغبب تامو هوبا تام حت يوحع ثددح لو هيبا لاجر قل ناكد

 < ىبتلا بابر باقم ىف دادغبب 0

 ةعبير نب ادم وم دواد ابا قكيوز مره نب نجزلا دبعو ع ةريوعى أ بحاص جرعَألا
 ةنس هتافو تناكو ىنوت تح اهب ماقاف ةيردنكسالا ىلا جونو بلطملا دبع نب ثوحملا نب

 ةنيدملاب فوتو هيسا هتينكر اصنالا نم_ وه مزح نب ورع نب كنه نب ر كبوبأ

 ءةنس ىيناهنو عبوأ نبا وهو ةيامو نيوشع ةنس
 نيرشع ةنسؤ وت ىزاغم او ويسلا بحاص_ مه ىراهنلا نب ةداتق نيرمع نب صاع

 ىبمو ةباصصلا نم ناهنلا نب ةداتق هّدج اكو دحا يهنم قبي ىلف هبقع ضرقناو ةيامو

 اوجردو ةداتق نب رم انبا بوقعيو صاع هبقع نم قب نم رخآ ناكو نيروكذملا ةامرلا

 ء بقع يهل قبي يلف
 و اهب بقعو ناساوخ ل زفي ناكو نابيش نب سوُدُس نب دي نب قجأل هز لجو بأ
 اًلماع زلجوبا ناك دلاخ ب ةَوَق لاقو اهنع هلاسيل هصخشاف هيلا ثعبزيزعلا دبع نب مع ناك

 ءورعبلا سلا ةافو لبق ز يزعلا دمع نبه ةفالخ ىف ىيوقو ةكسلا برض ىعو لاما تيب ىلع
 سناورباجو رم نبا قلو لياو نبركب ىنب نم ةرصبلال ها نم ناكس نأ ب عيبولا
 د عراف جدلل جام يزت نست وعقل خام خرم توعو "كلام را
 اًئيدح عبرا فم عهسن يتسم صو كرابيلا نب هللا دبع هيلإ_صلخن بّيغتف ساّبعلا دلو

 مفعج وأ ةفالخ ىف تامو هامع ءىثل اذكو اذك اهب ىنوسي ام لوقي هللا دمع ناكو



 سَ

 نع يتاحوبا انثدح « ةيأمو ةرشع يبس ةنس تامو باطلا رووأ ةداتف ىنكيو

 « ىجن بهذ مث ليا ثيدحلاب ثدح اذا ةداتق ناكل اق ةبعش نع ىجيصالا

 « بتكي الو ظفح . ناك هناللوالا سني المل ها هارا تو دع ىناثناب

 د و ادن ملا ريل | نم ديزي نب مهارارم وحفل أميهاربا
 لسراف ناهيلس نب دهحن دنع ىيخنلا ييهاربا ىف انفلتخا ءالعلا نبا نايفس وبا لاق

 ناكو برعلا ءتدكو ةقو سنوي نع ةديبعو بأ لاقو عنا ىوم وه اولاقف هنع قاسي

 نيعبراو تس ىبأ وهو تامو ةنس ةرشع نام نباوهو ىلعلا هنع جو نار اباىنكي
 كوتا ضحأو ويس اذكل وقيئَبُج نب ديعس نأ هلل يق اًحازرم ناكو

 ىئداعرتمال|لاقو < دراب ؛ام ىف دعقي هلّلق لاق اذك لوقي ميهاربا نا ديعسل ل هقو

 تامو 000 لزغم ىف فرعقل كنا لاقف ىؤنم ىاوف ميهاوبأ

 ىبييستو تس ةنس تام مهاربأ نأ حالا نعل هس ىنث دح ءةنس ىيعبرأو تس نبأ ومو
 ةعبسل] هيف ناك اف مهاربأ ةزانج ىف تنك نوع وبا لاقو لاق لسمو أ نبارهشأ ىف

 «هلاخ نباوعو ديزي نب دوسالا نب نهرلا دبع هيلع صو سفنا
 ميهارأو رهن اكو ده ابالاقيو هللا دبعابا_ كيو ةدنكك, يوم وه ةبيقع نب مي

 ةنس تدلو سيردأ نبأ اق « ةيامو رشع ةنس ةفوللاب فوتو دحاو ماع ةنلىجخغلا

 نوعنبأ نع جمالا انثدح لاق لهس انثذح ةوخا دل ناكو « ةبيقع نب يأ تام

 « كحل ةوخا عي ىروياذكم هناذ ةبيتع خب سلاجن ال_يزغلا ف لاق لاق

 تدت ةلهر تناكو ةعيبر ىب ةبيش تنب ةلمر لوم نإوكذ نب هللا دمع وم كازا وبأ

 قئدحو دانزلاوبا هيلع بلغف ىنجرلا دبع ابا ىنكي دانزلا وبأ ناكو نافع نب نامع

 زيزعلا دبع ب مع ناكو ناديه نم انلصا لاق دافزلاىبا نع ىجهصالا نع ده نب ىهس

 نانزلا بأ تامو باطخلا نب دي ديز نب نهرلا دمع نب ديا دبع عم قارعلا جاوخ هاو

 ء ةنس ىوّيسو تس ىيأ وهو ةيامو نيثالث ةنس ناضمور هش ىف هلستغم ىف ةاج



 موسع

 ةريسي ثيداحا هلو ةيأمو نيرشعو سم ةنس ةنيدملاب فوت ىتح قبو ةريرع ىبا نع

 ءهثيدح ىف فعضي وعد

 متازغ هللا دبع هباصارهشوب الها نم ناكو هالا دبع اباىنكي مت نبأ لوم عفان

 رولا ا رولا و وافلولا راما ربا اع عرس هجوم كلو
 ىرهلا انثدحالق. عممالا انثدح لاق لهس ىنثٌّدح «مهنع ىور دق يهلكو عفان نب هللا

 فشلا ر شع و ثا ىب هاطعاف رفعج نب هللا دبع ىلع م نبارعم تلخد لاق عفان نع

 « ىلاعت هللا هقتعا ئقتعاف ىنعيبب ىا واف مرد

 ركيوأ طهر شيرق ميت ىنب نمر يدع نبر دكنم ا نب ده وه ءردكتملا ىب سيح

 ا هلل يقوزاجنا ءاهقف نمر يدع نب ةعيدر هكلاقي خار دكذهلا ناك قيدصلا
 مي ٌبحأ ايندلا ّىاهلزيقو لدول ىلع رووسلا لاخد!لاق لضفا لاهالا

 ةيامو حويتالثو ىدحاوا ةيامو نيثالث ةنسوردكنملا ىب ده تامو «ىراوخالا يع

 111 ناهيقف ناوخا ده ناكو « ةنيدملاب بقع هلو

 «نوشجاملار دكتملا لآ لوم نمو ءردكتلل
 الاقل فوزا نارا را نوب وهج او مارؤككلا لقوم نوشحألا
 هنبأو اهيقف نوشجاملا بوقعي ناكو نوشجاملا ونب مهكل يقف هت ونبو هدلو كلذولا

 دبع هنباو ةيلسوبا نب هللا دبع هللاقي خا نوشجايلل ناكو بوقعي نب فسوي
 ىدهملا هيلع صو ىدهملا ةفالخؤ دادغبب وت هللا دبع ابا نكي هللا دمع نيربزعلا

 ردكنلا لآ قاوم مو « ةياعو نيتسو عبرا ةنس ىف كنذو شبرقر باقم هنفدو

 ا وو رو ودعلو وورلا فمغ ل قياقتنوو وعم ئاولا ةعي
 ةرّيرس همأو ايبارعا ةيماعدلاب دلو هوباو سوُدَّس ةماعد نب ةداتق وه ةَداَّنَق

 :ىغاشلا علاقزيازعالا اتادلوم وم

 ء موُنْلك ما اهيلع نوكت دقو ةشحوم 'اقنالا ةيماعد تسما
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 لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعهس لاق هذج نع يبا نع ةدوب ىبا نع بتعم

 هذعب نم لدحأ اهسردي 3 ةسارد نارقلا سردي لجر ىينهاكلا نم جرخ#“ لوقي

 ىمتلإ وعوتاجوباى ثدح ءريضنلاو ةظييرف نانهاكلاو بعكن ب ده هنأ لاقي ناكف
 نما ن ا وكأل اقف ىراصنالاوا هل ليقف ىظرقلا لاقف بستناف بعك نب ده بتكل اق
 هنا لاقيو يهلتقف منجم هباح|ىلعو هيلع طقسف صقي ناكو لعفأ ملا. هللا ىلع

 + ةياهو شع ناموا ةوشع عبس ةنس لاقيو ةيامؤ: يراه نمام

 قكيو ىملا ل فردت م هديتبعي يرقدلا قورخلا ءاذبا نموت هّبنم نب بهو

 مايه يونم ةوخا هل ناكو اباتتك نييعبسو نينا هللا بتكى م تاوق لاقو هللا دبع با
 لقعم مهنمو بعو لبق تامو ةريوهى ا نع ىورو بهو نموبكا ناكو هبنم نبا

 رشع ةنس 'اعنصب بهو تامو ءاضيا اههنع ىوُو دقو هبنم نب ميو هبنم نبا
 « ةيامو ةرشع عبرا ةنس لاقيو

 ّئهنلا جوز ةيلالهلا ةنوهم ومر اسب ناك ناظفيلاوبالاقر اسي نب اع
 مهلكو راسب ,ونب قىلملا دبعو لسمو ناهيلسو ”اطع راسي دلو يلسو هيلع هللا لص

 و ثالث ةنس تامو ده اباىنكيور دقلا ىريو اّضاق ءاطع ناكو هريغ لاق «'اهقف
 وثالثهلو ةيامو عبس ةنس ناهلس تامو « ةنس ىيناهنو عبرا نبأ وهو ةيام

 « ةيامو شع ةنس كليا دبع تامو « بويا ابا ىنكي واكو ةنس نوعبس

 رب ثرحنا رب فون نب ثرحخلا نب هللا دبع يوم وه سابع نبا لوم سقم
 منع هتياووو هيلا هعاطقناو هابا هموؤلل سابع نيب ىلوم هلل بق ناو بلطملا دبع
 ءاهنع هللا ضر اهنم اًعامس ةياس أ نع قو دقو يساقلا نان كد

 ناهين اص ىبا مساو ةمكوتلا يلوم ح اص وبا نب عاص رم ةموتلا قوم حلاص
 كلت تيّهسف طب اهل تخارعم تدلوو ىلا فلخ ب ةّيما ةنبا يةم/وتلاو

 ىورو اًمدق اذه حلاص وبا ناكو حاص اب تققعا ىو ةم'وتلا هذه تيهسو مساب
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 ليزي تعهس لاق لالخكأ نباىبتدح «ىبا ليك بذكي اذه نا لاق مكاو .اذه نولعفتا

 وقيابعفل توتو ئمتلا واففسو بويا هاتاف ةوصبلا ةمركع مدق لوقي نوراع نبا
 لاقوا داجأ دقت هللا ملتاق لاق مث عهسنف اوتكسا ةمركع لاقف *انغ توص ع مس يهثدح

 دقو ديزب. لاق بويا هيلا داعو هيلا ادوعي يلف سنويو ناهيلس اماف انغام دوجا ام

 رعاشلا يك تام لاق ىندملا عفان نع ىعهصالا نع ىيشايولا ىنثدح « بويا .رسحا

 ةزانج ىف اوبهذ سانلا نا مالس نبا قثدحن شايولا لاق دحاو موي ىف ةمركعو

 عزب ذواد دنع بّيغتف ةالولا ضعب هبلطو جراوخلا ىار ىري ةمركع ناكو ريتك

 « ةنس ىيناهت غلب لق يا قح ىييصحلا

 ةييلتملا هيما وبع فبها ماتا كوووتم ةني 3/0 نمو» يوما هللا دبع نركب

 هيبا نع متعم نع نافع ىورو اًذج سابللا نحر كب ناكو لاملاريثك جيوز اهلو
 ركب ىوتشا ريغ لاقو مرد فالأ ةعبر | هتوسك ةهق تناك هللا دبع نيوكب 5

 حضوم ةمالع ابارت هيلع وذيل بهذف هعطقي ن ا طايخا داوأف دف انف

 ةيامو ناهن ةنس تامو ءلئلع فو هوذ مث قمح“ ىوفاكيومأم لج "ركب ملل اقف ع ريطقلا

 ايس ةبح ركب جيجا ىناكو هن هنو رانج .رسعنأ روضحو

 اا يا ماع م ال هال وب بفاغم هيلع قب نماوع جم نا ىكاوضلا
 قواك غتا دقو يتنسل د لوو: ىاقلا ابا ق كيو. لبسو هيلع هللا لصىبنلا جيوو بنيز
 ءةيامو ىيتنثا ةنس تامو اهب ماقاف ع 1

 تضوقنا دقو ميت ناسغ نم دايز نبزرح نب ناوفسو عذر نب را د
 ةنس ةرصبلاب تامو ىوعشالا يدوم ها باحا نم ناوفص ناكو ميم نم قلا ناسف

 ىقتيب ثلخد انا لياقلا وهو هل بقع لو ناورم نب وشب ةرمأ ىف نيعجسو عبرا
 ء 'افعلا ايندلا ىلعف املا نم هيلع تبوشو ىمنر تلكاف

 قوالب دل ددو وزو قزح اوك ناك وعلا بنكي وم دي



 اا

 ناليمح ةيلاعلاوباو لوعكم لاق ىبمالا نع لهس ىنثدح ىدزألا لوحكم
 < مع نبأ نع ىورب يعن اذه ناكو

 دبع نيلهس نثدحو ءاثعشلا ابا زكيو دزلا نم وه ىدقاولا لاق ديز ني رباج

 ءةيامو ثالثةنس تامو موعاأ اكو ىرهيلا نم 2 ءاقعشلا وبا لاق_يرصالا نع

 ةليَسُمدياوتا اوناكور كشي ىنب نيلباو نيرأشي وع ناظقيلاوبالاةر يصب وبأ
 وصب ةدحبر وعا باوغلل ل يق ايك بلقلاى يع يصب ابا ىنكت ىهعف ههجو حس بص وهو

 « ىريشقلا هللا دبع نب دلاخ نمز ىلا قب ىتح معو هنع وو. ناكو
 هتقتعا حاير ىنجل ىوم ناك ةيكاعلا ابأ نأ_لجالا هللا دبع وبا ىنوبخا ةيلاعلاوبا

 وبا تامو ةّجح ىيّنسو اًقس يع ةيلاعلا نا نب بوح هنباو عيفر همساو يهنم ةاوما
 ناليجز ركمو ةيلاعلا وبا لاق ىعهصالا نع متاح با ىنثّدحو «ىيعست ةنس ةيلاعلا

 سم انثدج لاق ليلخلا ىب دما ىنثدح حازم ةيلاعلا وبا ناكو ىدزالا لوحكم ىنعي

 اًثيش نهنم عين رذلال تق نع ةيلاعلا ابا تلاس لاق ةدلاخىباأ نع ميهاربأ نبا

 ء كحضو نهلعق مث نهسبكا ام نيكاسم لاقو اًويثك

 نع لهس ىنثدحو يريح ريح ىو م ناسمكن ب سوواط وه لاق سوواط

 و نجرلا دبع ابأ ىنكي ناكو_يم ةالم هماو نميلا لها وم سوواط لاق ىجيصالا

 كلملا دبع نب ماشع هيلع ىلصو موهب ةيورتلا لبق ةيامو ٌّتس ةنس ةكه ىو

 «سابعلاى با ةفالخ ىف تامو هنع ىوري ناك س وواط نب هللا دبع هنباو

 ىلع هعابف دبع ةمركعو تامو سابع نبال اًدبع ناك سابع نبأ ى وم ةُمركِع

 ةمركعقلذرانيد فالا ةعبراب ةيواعم نب ديزي نب دلاخ يع سابع ىب هللا دبع نبا

 هقتعاو هلاقاف هلاقتساف رانيد فالا ةعبراب فىيبا لع ٌتعب لك يخام هل لاقف 5

 ثرحلا نب هللا دبع نع دايز ىبا نب ديزي نعر يوج ىورو هللا دبعابا_ؤكي ناكو

 تلقف فينك باب ىلع قثوم ةمركعو سابع نب هللا دبع نب ع ىلع تلخد لاق



0 

 تدلو لاق هنأ اضيأ هنع ىور دقو ةيامو عبواأ ةنس ىنوت لاقيو ةنس ىيعبسو عبس

 الولج ال ةنس ىيناهتو تس نباوهو تام هناف اًكيح اذه ناك ناف الولج ةنس

 عست ةنس ىوتو مهل وم ناهلس ىا نب نامهلس وم ىناميشلا قام | وبا
 «صقنل و يخ ا نم ثيدحم ا اذه ناكو ل لوقي اكو ةيامو نيرشعو

 حيبسلاي ه'لاقي اديه نم نطب نم هللا دبع بيتنا يتاح وو ّئعيبّسلا قاح وبا

 تامو هنم ىيقب ىينس ثالثل ناهقع ناطلس ىف ىىيبسلا قاح ا وبا دلو كيرش لاقو

 دِحِيع نوع نمرلا دبع ىنتددح ةنس نوكستو سم هلو ةيامو نيوشعو عبس ةنس

 ىلع بطخم بلاط ى ا نب لبع تيار تح جا فعفر لاق قاحضا ىبا نع ليتارسا نع
 ىيسمخو عست ةنس ىفوت قاح او نب سنوي هنباو ةيحلاو ساولا ضيباو بنم ا
 ثّدح اب لؤنف وغقلا ىلا ةفوكلا نم لوحنو ور ابا ىنكي سنوي. نب سمع هنباو ةيامو

 - . «قيلمو قوعستو ىدحا ةنس اهب تامو
 ديبع تي دخلا يهنع ىوو دق ةوخا هل ناكو عيشاا_يو موه لعلى بأ نب ماس
 نانثا تنم ناكف نينب ةّدس دعجلاى الن اك اولاق دعجاىباونب لسمو دايزو ناميو

 دوب يمهل لوقي سوبا ناكف جراوخلا يل ناري نانثاو نامجرم نانثاو ناعيشتي
 ابعي ال ةريغم نأكو ةيامو ىدحاوا ةيام ةنس لاس 0 منيب هللا فلاخ دقل

 تناكزاقو م نب هللا دبع ةفيحت؛ لو سالخ ثيدح 3و دعجا ىنأ نب ملاس ثيوح
 «ىيسلفب ىلإ اهنا ىنرسي ام ةقداصلا اهيمسي ةفيعص هل

 ةشئاغ نبا لاقو لْيَدُس نم ةارمال يوم لاكن موهىدقاولالاةىماشلا لوحكم
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 دبع نرب لقعم لاقور دقلاب لوقي ناكو اوحاس ديربانارهاسا اقف دقلا نع ومال
 «ةيامو ةرشع ثالث ةنس تامو ةجاهلا كلكت تلعف ام لجرل لوقي هقتكمس ىشرقلا ى يعألا
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 وهو هتوناح ىف سلجم ناكف اذازب نومهم ناكو نآويدلا لع نومهم نورك هنبأ

 ءةيإمو يعبرو سخ ةنس هنبا ورع تاهو ةيامو ةرشع عبس ةنس تامو جاوا وتب

 هيف نوكي ٌصخ هذ ناكو ةينارمن هما تناكو ىدسالا ّْيَس نب قيقش وه لئأو و بأ
 ىبأ نب صاع نع ديز نب داهح ىور < هداعا عجر اذاو هضقن اؤغ اذا ناكف هسرفو وه

 رجلا ٌديبن ىا رجلا نوبوشيل اوناك نإ اله قيللا اذه نوذخب ماوقا تكردا لاق دوجنلا

 لياووبا تامو شّيبْح نب وزو ليا وبأ ىهنماسأب كلذب نووي الرفصعم ا نوسبليو
 « ذيبنلا وجا ده وبا لاق يجابجنا 5 جاجا نمز ىف

 ةيالو ىف وتو سيفلا دمع نم نطب ضو ةقوعلا نم ءالام نيرذنملا همسا ةوْصن وبأ

  ىرصبلا نسحلا هيلع ليصو دويبع ندر

 ناديه ىف هدادعو مج نمو هو ىبعشلا دبع نب ليحارش نيرماع وم ٌىبَعَشْلأ
 ناكنف هب نفدو هدلوو_وه يريم وم نب ناسح هلؤن نميلاب لججلا بسنو
 ىو بوعشالا هلل يق برغم اور صحب مهنم ناك ن مو نوُيِبْحَش يهل لمق يهنم ةفوكلاب

 نيَيْحْش ىذ لآ مهلل يق نمبلاب يهذع ناكن ءو نوهناجعش مهل ليق ماشلاب مهنع ناك
 يلا تجوز ىنا لاق اًفيحن كأرن اذل ام لل يقو ًافيحل ٌكيدض ناكوورمت ابإ يعشلا_قكيو
 ربكا وه لاقف ىبعشلا ماو بكا تنا قاحسا ى الل يقو دحاو نطب ىف هل خاووه دلو ناكو

 و لاق الواج ىبس نم تناكى بعشلا ما نا ىعبمالا نع ثايولا انثّدح « نيتنسب قم
 دبع بتاكناكو ناهتع ةفالخ نم تضم ىينس تسل هدلوم ناكو سراف ةيحانب ةيرف

 ناكو ةفوكلا ليعر يبزلا نبأ لماع_ييطخم ا ديزب. نب هللا دمع بتاكو ىوّدعلا عيبطم نب هللا

 لاق لاق ناهنع نب ديعس نع ىلطلا تلصلا نيرجاز نع قوزوم وبا نثدح احم
 طويخ دكدنع تناكن ا طاّيخلالاقف هطيخت موسكم ٌبح اندنع هبّوم طاّيخ ىيجشلا

 تيبلأى هعمو هيلع ل خد الجر نأ دانسالا اذهب ىنقدحو ده با لاق «حبر نم

 نبا وهو ةيامو سم ةنس تام ىدقاولا لاق ءءذه لاقف ىبعشلا ايكيا اقف ةارما



 اريل

 جاف 5 راذب تام هو ماشلاب مناويد ناكو ىموجا ديز نب هللا دبع وه ٌةَبالِق وبأ

 بويا ىع ديز نب داهح نع ىعيصالا نع متاحربا ىنثذح ةيامو سمو ا ةيامو عبرا

 ىلع تطلخت ىلا تعفدف ماشلا نم اهب * جن هبتك ىلا عفدت نا ةبالق وبا_صوا لاق

 نع بويا باحا ىنثدح لاق ىىصالا نع متاحوبأ نثدح « هنم هتعمس ام ضعب

 ءةيفاعلا ىم 'انغلا نا لوقيو فاوتحالا ىلع ىنتحس ةبالقوبا ناكلاق بويا

 ىلا نب دعشىورو اًيلختم اًذباع ناكو ىيّيموضح ا يوم وه ليعس نب رسب

 لبح ىف ابكرف قدؤرفلا قفارو 0 ىردخلا ديعس ىباو تباث نب كيزو صاقو

 لثم قدزرفلا ل وقيو قدزوفلا ىم ريح اقيفر تب .تيأ ١ ام لوقي ناكو سانلا بج“

 . انفك عدي مل و 0 نحت هيف كلذ

 كليا دبع ماخىلع ناكو قاحنتا اباىنكيو ةعاز زخ نموه يدر نون ةضيبق

 تنين حاجب كب جيعر دع فزعرلا لحدا عو عة ىورب ىزعدلا ناكو ناوزم نب
 ءابقع هل يلعأ الو نيناهتو عبس وا ىيناهو تس ةنس ماشلاب ةصيبق ىنوتو هل

 عويسوو ناه ةنس يأ !ىف هباعت اووهزتقو ىواهولا ةرجش نب ديزيوه ةرج نب ديزي

 نب قاما اناّدح ثيدحلا ىف اًقيعش ناكو نيّتوعشالا نم وه بشوح بر هش
 رهش نا هوقوتار هش نال اقف نوع نبا دنع ر هش ركذ لاق ليش نبرضخلا نع هيوهار

 ذخاف لاملا تيبلخدو ةيامو ةرشع ىتنثا ةنس لاقيو ىبيعستو نات ةنس تامو هوكوتا

 لياق لاقف ةطيوخ

 ءوهش اي دكدعب ءارقلا نماب نْف  ةطيرخ هنيدرهش عاب دقل
 ءةيامو نيعبراو ناهن ةنس تامو سبع ابا_كيو ىابيش م هناذ بشوحى ب ماوعلا اماو

 روم هنبأ ناكو قتعف ةيواعم نو صن ىنبل ًتاكم نومهم ناك نهم نب نومم

 ناكقتح ةفوكلاب لزب لف هدقتعاذ مم ما اهل لاقي ةلامن نم دوا نم ةاوماك اوله نوم نبأ
 و ةريزجلا جارخب عز يزعلا دمع ني علال نوميم ناكو ةريزجلا لا لوحتن يجاهجا ينج



 اللا

 شن نإكو ةكوب ست 'ادوس ماو دنجلا دلو نم لسان ب 'اطع وه حابو ىبأ نب ءاطع
 مث جرعا لشأس طفارموعأ دوسا ناكو د ابأ كيو رهف نبك ى وم ناكو اهب باتكلا لعو ةكع
 ء'اطع ىب بوقعي هنباو ةنس ىيناهتو لامن ىبأ وهو ةيامو ةوشع سم ةنس تامو كلذ دعب_ي

 ىب دهاجب لاقو ىبوزخ أ بياسلا نب سيقلى وم ناكو_وُبج ىب دهاج وه طف

 ورطفاف يكس ما ٌةيدف ُهنوقمطَي ُنيِذّلألُعَو تلزن بياسلا نب سهق ىاوم
 ةيامو ثالث ةذس دجاس وهو ةكهب تامو جاجا ابا ىنكي دهاج ناكو ائيكسم مويّلك يعطا

 ء ةنس ىيناهو ثالث نباوهو
 دبع ابا ىنكيو دسا ىنب نم ةبلاو ىنبل وم وه ناظقيلاوبأ لاق رّيَجج نب ليعس

 "اضقلإ لع رغو ةدوب ىبال بتك مث دوعسم نب ةبتع نب هللا ىبعل بتكو دوسأ ناكو هللا
 بره يباهجا ريد نم ثعشالا نبأ باحصا مزهنا اف ثعشالا نبا عم جرخو لاملا ثيبو

 دبع ىب ديلولاىلاو ناكو ىوسقلا هللا دمع نب دلاخ هذخاف ةّكم ىلا ريبج نب ديعس

 جودتي ولا ىلا هسار طقسف هقنع تيوضف حاجا دف جالا ىلا هبب ثعبف ةّكس ىلع كلل
 2« تكسف هيف ىلع هَّذُجِب عضو نم جاجا ما تح ككذك لؤي. ىلف هللا الا ءلا ف لوقي وهو

 لاق لاق ؛ابهصلاوبا انثدح لاق ناداز نب ةرامع نع دوادوبا انثدحلاق باطخلاوبا_وثدح

 كماوا صاصقلا ناف كسفنل تناوتخا لب هلل اقف ٌتِّيش ةلتق ىاوتخار يبج نب ديعسل جاجا

 ىلا لاق لب لاق اماما ىتلعجن يبوع الا اهب موي سيلو ةفوكلا مدقا يلا يْسُكن با قش اي هللاق

 هترمأو ةدرب ابأ تيضقتساف ىبوعل الا ءاضقلا ماصب الاولاقو هتفوللا لما يضف ءاضقلا كلوا

 وو اذك ىتيطعا اموا لاق ب لاق ىرامس ىف كتلعج اموأ لاق ىلب لاق كنود ارما عطقي 4 نا

 بع ىجرخا اهف لاق ىلب لاق هنم + يش نع كلئسا مل مث ةجاحما ىذ ىف هقرغت املا نم اذك
 دبع ىينموملا ريما ةعيب تناك لاق مث حجاج ١ بضغف ىقنع ىف ثعشالا ىبال تناك ةعيب لاق

 ىيعبراووسن نبا وهو ىيعستو عبرا ةنس جاجا هلتقو كتلتقاف هلو لبق كقنع ىف كلما

 ءايهنع ىورب ديعس ىرب كليا دبعو ديعس نب هللا دبع ىانبا هلو ةنس



 موباإ

 اًنلا نيوشع ىلع هبتاك كلام نب سنال اًدبع هوبا نيريس ناك نيوببس نب دله

 نيبع ىبس نم ناك لاقبو اهحتتفا ةويغملا ناكو ناسُيُم ىببس نم ناكو ةباتكلا ىداو

 عطرا نم ثالث اهبّيط هنع هللا يضر قيدصلار كب ىبا ةالوم ةيفص هما تناكو ربخلا
 أ هيف دنت ةيناهن اهكالمارضحو اهل نوعدو ىلسو هيلع هللا ىلص ىينلا

 نورشعو ةثالث ءل دلوو ةرم ابا نكي نيريس ناكو نونّموي مثو وع دي بعك نبا

 و ده دي ىف ثراصو اياوجوج ضرا نيريسل تناكو قش دالوا تاهما نم اذلو

 ىييحنو ديك نم وسأ وهو نيريس نم لبعم هدلو نمو ىيخ هل لاقي هل خا جب

 تانب ةدوسو ةصفحو ةرم نهنم تاونا هل ناكو نيويس نب سناو ايارجوج تامو

 هل دلوو متحأ ناكو هيلع ناك نيدب سبحو وكبابا ىنكيو ازأزب دن ناكو نيوببس
 ده نب للا دبع ريغ يهنم قبي لو ةيبرع اهجوزت ناك ةدحاو ةارما نم ادلو نوثالث
 انا تدلوو لاق نيويس نب سنا كلذ لاق ناهثع ةفالخ نم اتيقب ىيتنسل دلوو

 عبس با هو موب.ةياع نسحلا دعب ةيامورشع ةنس ىنوتو هتفالخ نم تيقب ةنسل
 هلام موق ىتح هللا دبع تاما يسرد فلا ىيثالث هللا دبع هنبأ هنع ىضقو ةنس ىبعبسو

 لهس ىنثدحس رافب كلام نب سنا بتاكن يريس نب ده ناكو يرد فلا ةياهنال
 ؟ىثشب نيويس نبا ىنعي ّمصالا كثدح اذاو عمس دهس نسح ا لاق ىبعالا نع ده نبا
 < ليل بطاح ةداتقو هب كيدي لدشاف

 ىلع هبتاكو عدنج فب نم لجرل ًاكولمب ناكو ناسيك همسا ىوُمَقملا ديعس وبأ

 ىور دقو يوبقم ا ليقفر باقم ا دنع هلزنم ناكو اهاّداف ىجضا ّنكل ةاشو افلا نيعبرا

 ىف ةنيدم اب فوت لاقيو زبزعلا دبع نب رم ةفالخ ىف ةيام ةنس ىن ىنوتو رم نع
 + نال بع نب ديلولا ةفالخ

 يرهزلا دنع ىوو ىهسفنا ةنانك ن موهو دك ابا_زكي قيللا كنود رب ءاطم

 ء ةنس نيناهنو نيتنثا نباوهو ةيامو عبس ةنس ىفوتو



 مم

 « نومدنتي ىا نونكفتي ءالوه ققبو اهقفنم ءالوه باصاف اهّوام

 وراصنالا ىو مراسي هيبا مسأو نسما ىبا نب نوسحلا وه ىرصبلا نسحلا

 اير هما ةريخ تناك اولاق لسو ةبلع هللا يص ىبنلا جوز ةايلس ملل الوم ةودخ مما ىلإ

 هبرشف اهيدث رديف عما ء جي ناىلا هب هللعت اهيدن ةيس ماهيطعتف ىكبيف تباغ

 ىنث حو ىوقلا ىداوب نسحا أشنو كأذ ةكرب نم ةحاصفلاو ةهحلا كلت نا نوريف

 ديز نب ىع نع ةيلس نب داهحو ديز نب داهح نع يهصالا نع ىشايولاو نجرلا دبع

 نع ىيبمالا نع نهحرلا دبع ىنثدحو ةيدوبعلا ىلع نسحنا دلو لاق ناع دج نبا
 نسحب !وبا ناظقيلاوبالاقو ةياس ملل ةالوم تناك ىنسحلا ما نا ةداقق نع 2008

 نير مز اهحاتفا ةريغملا ناكو ناسمم ىيس نم نيويس نب ديو باو ىرصملا
 لمج'نم نسخ ا ناكو ةارملا رهن لها نم راسي نورخا لاقو ةرصبلا هالو ال باطخما

 ىعموجرلا دبع ىنثدحو <« ثدحام هقنأب و هتباد نع طقس قح ةوصبلا لها

 نين هناسلناكور دقلا ىريو اقر اسي ند اع ناكو هذع عجر تر دقلا نم ؟وش ف
 كولملا ءالوه ىا ديعس اباي نالوقيو هنالاسيف ىنهجلا دبعمو_وه ىسحلا ىتاي ىاكت

 ىلع انلاعا يرجن اهنا نولوقيو نولعفيو لاومالا نوذخايو نييلسملا امد نوكفسي

 نب ةيورب هبشي ناكو ههابشاو اذهب هيلع قّرعتيف هللا "دعا بذك لاقف هللاردق

 ل ةفالخ نم اتيقب ىيتنسل هنلوم ناكو « هثيبرعو 00 ١ ةحاصف قى جاجملا

 نبا دهشبلو' جوي ياه غب ٌنيوتيَس جون تنبح تام اههينؤت ةياموو شع ة لك هانو
 هسا وللا 5 : 2 ا

 لوقي اًدحا فرعا 9/ هللاو لاقف ىرسح العب لهي اًدحا فرعتا ديبع نب سنوجل ليقو

 ةهييح نفد نم لبقا هناكت لبقا اذا ناكل اقف هفصو ين هلهب لهي فيكف هلوقب

 ءهل آلا قلخت مل اهناكف رانلا تركذ اذاو هقنع بوضب_رما هناك سلج اذاو
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 مروع

 اتضمىيَتنسل ديعس دلوم ناكو «لعفي يلف دهعلاب ناملسو ديلولل ةعيبلا ىلا هاعد هئا
 سراكو اذه ديعس دلوف نيعستو عبرا ةنس ةنيدملاب هقافوو باطخلا نب مي ةفالخ نم

 ةقكتع أ عافن نيذلاو حلا دلجن ديلولا ىلا كلذ عفوف نيّيموؤخلا نم موق ىننف ةباسن

 دوب اي هل لاقو هالوم دوبو « ةنيدملاب قاب بقع هلو دلولا نم هرميغ اضيأ ديعسل ىاكو

 دوب هركتدح ثيدح ّلكل اقف سابع نبا ىلع ةِمرُكَع بذكي اه ىلع بذكت ناو كايإ
 « بذكو هيف نوركنت اهب هريغ دعم سيل

 بعكدلو نم سيقلا دبع نب هللا دبع نير ماع وه وبْدعْلا هللأ دبع نيرماع
 ىف اًهويب نامثع هآرو الضاف اًريخ ناكو هللا دبع اباىنكيور ينعلا نب نم بدنج نبا

 عنيا ىبزرعا اي اقف هفوعي لو هناكمر كئاف ةابع ىف شا ظن خيش ىارف هزيلهد

 الو كانه تا ناهاعر ماب ماشلاى ار ماع نب هللا دبع هرّيسو ءداصوملاب لاقف كبر

 ! هناهيف بتكن ابا نب نإ نأ هريمست ببس ناكو ليلق اضيا ءطهرو هل بقع
 نبأ ىلناهنع بتكف ىجواخ هناب ضرعف لاهالا لبقي ةو ءاسنلاىشغي لو يلا لكاي

 باّصقب تورم ىناذ يحلا اما لاقف هلاسف هرّيسف لاصغلا هيف تناك ناف اًوماع عدا ىراوماع

 نراف ءاسنلا اماو اهتحن ذف ةاش تبوتشا ىلا تيهتشا اذاف هللا ساركذي و عئذي

 انيف هللارثكا الإ هللاقف ىلوس هنو دج نمر ثكا اف لاهالا اماو العش, وهنع ىف

 «نيماخو ىيحاّسك كلاثما انيف هللاو ثكا لبر ماع هل لاقف كلاثما

 ةيواعم ىلع لخد ىذلا وهو بوق نب هللا دبع همسا ماشلا ها نم ىناأوخلأ لسموبأ

 واج ةللو دياب فال غمخ قوتو ةيجولا ى مالكم هلكوبجالا اهيا كيلع مالسلا ءللاقف
 نمءلجر نعريدج م ناو قتدحلاق جالا انثّدح لاقى اتسجلا ماحوبا نثذح

 اولاق مسمى بأ ىف مهيأ فيك ماشلا لضأ رم موقل ا رابحالا بعكل اق لاق ماشلا لها

 كلذ لثم ناو هلها ىلاعلا ف سانلا دهزا نا لاق هنع انذخاو هيف انيإو ىرسحا ام

 راغ كلذ انيبف ”ابرقلا اهيف دهزيو ءابرغلا اهيف بغوتف موقلا ىف نوكت ةمحلا لثم



 الرازإ

 هلام هيلع درو هترواج ىرسحاف قب نم ««و ىضم نم وأ ناجح نا كلملا دبع

 « برعلا ىف هدلو جوزتو دعس ىنب نم ةارما نإمح جوزتو

 شيرح ا ىنب نمر يملا نب هللا دبع نب فرطموه هللأ دبع نب فرم

 هل لاقي ام لزني ناكو ةبح هيبال تناكو هللا دبعابا نكيو ةعييو نب بعكى با
 هل موني ناك هنا لاقيف ةعبج ا موي ةرصبلا_ةايو ةوصبلا نم لايل ثالف بع يضشلا

 هللا إ وسر ةايخ ىف دلو ناك هناك ةنس يوشع ىبأ فوطمو م تامو هطوس ىف

 و فاوخ هل لاقي رموباسين نم قاتسربو ةوصملاب بقع هلو دك هيلع هللا_لص

 نب ديزي هوخاو « ىيناهتو عبس ةنس دعب ناووم نب كلملا دبع ف الخ ىف تام

 < ةيامو ةرشع ىردحا ةنس تام العلا وبا ريخلا ىب هللا دبع

 نم بهو ى أ نب نحب بّيسللا نب ديعسوه بّيسم ا نب كيعس
 لص هللا لوسو ىنا نزح هّدج ناكو ده ابا ىنكيو ةيهس هماو موز نب نإ ىنب
 اف ديعسلاق نزح تناف لاق اثلق نزح انا لب لاق لهس ثنا هكلاقف يلسو هيلع هللا

 .ارجاهم ديعس لزب لو تيزلابررجتم بّيسلا هوبا ناكو ءانيف ةنوزحا كلق فرعن انكز

 تيأولجر هللاق ايووال سانلاربعأو زاجت لها هقفا ديعس ناكو تام ىتح ههكي ل هيب
 قاقف تارم برا يلسو هيلع هللا لص ىهنلا دجم ةلبق ىف لومي ناورم نب ككملا دبع ناك
 للملا دبع تذخا ىناك تيار رخآ هل ىقاقو ء ءافلخ ةعبرا هبلص ىم ماق كايوو تقدص نا

 اهقيار نا ام لاقف داتوا ةعبرا هرهظ ىف تدتواف متدحب ين ضرالا ىف هتعجناف ناورم نبا

 بلص م جوخو ناووم نب كلملا دبع هلتقف هايوو تقدص لو ريبزلا نبا اهآر نكلو

 تاذ ىتحت لاقف ىدب ىف لوبا ىنتياو وخآ هل لاقو « ةفيلخ نوكي مهلك ةعبرا للملا ندع

 ظ بّيسلا نب ديعس ثحت ةريوه_ يا ةنبا تناكو « عاضو تنيبو اهنيب هتاوما اذاف رظنف موحم

 اًطوس يتس هبوضف ىبافريبزلا نبال ةعيجلاى ا هاعدف ةنيدملاب دوسالا نب باج اكو

 هكلذو رعش ىم ابق ىف ةنيدم اب هب فاطو اًطوس نيّكس ليعامسأ نب ماشع اضيا هيوضو



 مرن

 ةنس سابع نبأ توم نم اًبيرق هتوم ناكو ةّكم لها ضاق ناكو ثيل نب عدنج
 ء ةيامو ةرشع ثالث ةنس يمت نب ديبع نب هللا دبع هنبا تامو ىيتسو 7!

 نم هماو ةنانكن ب نايفس نب هذ يفز نب مسرع لتادلاوو دوسألاوب

 ؟ءءاشرراكو ةيبوعلا عضو نم لواوهو ٌظيخ اًيزاخ القاع ناكو صك نيرادلا دبع ىنب

 .ةوصجلاب عيِلفو سابع نبال ةرصبلا ىلوو هيلع هللا ناوضر لع عم ىيفص دهشو اًذيجب

 اهم ناو دعلا رعي نب ىبجحو ءاطع ناكو برحاباو ءاطع دلوف نسا دقو اهب ثامو

 القاع ناكف دوسالا ىبأ نب برحوبا اماو ءءاطعل بقع الو دوسالاىبا دعب ةيبوعلا

 برح ىبا نع ىوو دقو جاجا تام قتح اهيلع لؤي لف جوج جاجا هالوو اًرعاش
 دجناو دوجا هناف هللا اودواجنت 3/ «دلول لياقلا وهو ددعو ةرصبلاب بقع هلو ثي دك أ

 ىف يكسفنا اودهجت 3و لعفل جاتحن وكب. لح يولكس انلا ل يع عيسوب.نا ءاش ولو

 نياق لينين داهسخ راجل معي لزم لوقي جر حسو مقر هاركهتف ةعسوتلا
 « هدالا ىف هلجر عضوو ةليللا نيلسملا ىذوت 4 نا ىلع تاهييه لاقف ميرفت

 وز تايفولاّتوو سانلار ايخ نم ناكو سيقلا دبع نموه نايَح ند مره

 رم نمز كوهش لثق موي حّوَتِب سيقلا دمع ىلع ناكو هنع هللا ضو باطخم ا نب مم
 « ىاعت هللا ههحر باطخلا نبأ

 اكو ديز ابا ىنكيو ورع دبع نب ىوابا نب نحوهم ناهع لوم ناجح

 وهماور قلا ىيع نم هنع هللا ضر ركب ىبا نمز ىواؤفلا ةبجن نب بيسلا هابس

 ناهنعل يرتشاف اديوط همس اًيدوهي ناكو اًنوتخ هدجوف ديلولا نب دلاخ شيبجما
 اهب هلماع ناكف ةرصبلا لا هجرخاف هيلع بضغ مث هيدب ىبب بتكيراسو هقتعا مث

 ذخافرإج بثو بعصم لتق الو دريس نيح سيقلا دبع نبرماع ىف هيلا بتكو هو
 ةرصبلا جاجا مدق اهف هكزعف هللا دبع نب دلاخ مدق ىّتح ككذكل زي ملو ةرصبلا

 بتكف ةوكشي ناورم نب كلملا دبع ىلا بتكف مضرد فلا ةيام هنم ذخاو هاذا
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 ليخلا فصو ىف لياقلا وعو

 وش نهف نزش لع تدرض رماقم باعك اهاعرص اكو
 لواو قزرعلاب باطغلا نب معل ىضق ضاق لوارع ىب عاملا ةعيبو نب ناهس
 ناهسؤتقو نيادملاب ىضق مت اهب_ٍضقف ةيسداقلا دهش صقلاو قاتعلا نيب بم نم

 دنع هماظع نالاقيو ةينيمرأ نمر جنلب نالاقيو ناهثع ةفالخ ىف كوتلا ضرأ نم_رجخلبب
 لهابلا ةنايج يال اق ارقسف هب ارقستساف هوجرخا رطلا يهبلع سبتحا اذا ثوبان ىفرجنل+ زها

 _ربق نم كل اي نيصلاى عاب اربقو .رجخلب_ربق نّيوبق اذ نا
 رطقلا هب قسي كرتلاب ىذلا اذهو هحوتف تع ىيصلاب ىذلا اذهف

 ةنافرفب ةبينقتوبق راطقلاوبا ع لاقديظنل لرب ةيبققرب# يللا قادناويعلا لا »
 <« نيصلا نمر عاشلا هلعجم
 دعب لزي ملو ةقوكلا يع رع هاضقتسا ىدنكلا ثوحا نب جرش وه ضاقلا حرش

 ءاغقلا م اهيف عنتما نينس ثالث 3 اهيف لطعتي ل ةنس ىيعبسو اًسِخ اًيضاق كلذ

 سانلا ىيب ضقي يلف هافعاف ءاضقلا نم جاجا يرش ىنعقسافر يبزلا نبأ ةنتف ىف

 موهناهت ةفسلاقيو (ويعبسوزعيست ةنس كامو هّيمأ ابا كي وش ماكو تامقخ
 اههدحا ٌرقاف ؛ىث ىف نالجر هيلا مدقت اًحآزم ناكو < ةنس نيرشعو ةبام نبا هو
 لاقف ةنيبو يغب لع ضقتا هل لاقف حيوش هيلع ضقف يلعي ال وهو وذالا هيلع ىذا اهب

 ىيلصا تنان يا رخأ هل لاقو * كتلاخ تخا نبا لاق وه نم لاق ةقث ىدنع دهش دق

 و لاق قيح ناكم لاق ماشلا ل هأ نم لجر ىنا لاق طياحلا ىيبو ىكنيب لاق هللا

 تطرشو لاق رسرافلا كنهيل لاق اًمالغ تدلوو لاق ىينملاو 'افرلاب لاق ةارمأ تجوز
 ةارما تّدح لاق مثلاق تلعف دق لاق اننيب ضقالاق كلما طرشلا لاق أراد اهل

 ءعيراف تبا ناف ىيقيدح
 0ر2

 ىيب نم ةنانك ىم ةداتق وبر يم نب ديبع وم ىنيللا ريع نب ليبع



 ما

 ثوغي دبع نب دوسالا نب نجلا دمع وه لوسألا نب نهرلا دبع

 17 را ولا قبل خرافو تدوخ بطبخ عنج ةولللالا (ىقتب داذقملا ههلا بست ىذلا

 ىورو ىيئزهتسم ا نم دوسالا هوبا ناكو يهنم سلو ةباحناب لدعي ىيملسملا
 نعرزكب ىناىلا عفر هنا ةداقق نب رمع نب صاع نع قاحا نب ده نع يثيهلا

 رانلاب قرح ا اولاق دشا برعلا ف تناك ةلثم ىار كب وبا لاقف هركذ ءىش دوسالا

 ةدلو ضعبل ناسح نب نجولا دبع لاقف هقوح مث هلتقن
 « هنيالج نع انخنا ءاهلا كرملا اذا ىبل الو ىّدج قيّدصلا قرح اه

 م ةلضن نب كلام نب فوع ره دوعسم ني هللا دبع بحاص صوخألا وبأ ينج

 ءم<نلان ع هوبا ىوو دقو ةاَهقلا نب َتوَطَق باحصا جراوخما هتلتقو ةيواكم نب مشج

 ىنكيو ىضنلا ميهاربا طهر عَنَتلا نم سيق نب ةيفلع ه هللا دبع بحاص ةهقلع
 دبع بحاص ديزي نب دوسالا وبا سيق ىب ديزي هوخاو طق هل دلوي ملو لّبش ابا
 ناكو اًماوق اماوص دوسالا ناكى بعشلا لاق ىيّتسو نيتنثا ةئس ةيقلع تامو هللا

 ”تبرسسلا و ةلطيوفو جوطلإلا معة قلع
 دبع ابا ىنكيو عيخضلا نم سيق نب ديزي نب دوسالا وه هللا دبع بحاص دوسألا
 نورلا دبع هنباو ىيعبسو سم ةنس لاقيو نيعبسو عبرا ةنس تامو نمرلا
 انا كبت هتيبلت ىف قياقلا وهو ىىخنلا ىيهاربا ىلع لص و هور ايخلا نم دوسالا نبا

 ديزي نب دوسالل ناكو « ةرعو ةجج نيب ام ىينامن مح هوبا ناكو جانا نبا جاجا
 ديزي نب نجلا دبع نب ده هنباو راينا نم ديزي نب نجولا دبع هكلاقي خا
 + ةدابعلا ىف هفطلتل نَّيكلا هل لاقيو رفعج ابا نكي

 بشي و ةنس نيرشعو ةبام خلبو كسا ىنب نم وه ديوس نب مورعم ا

 كل يول جواد حباوم حدجالاوو دي وي قورسم

 وعاش للام نب عدجألا هوبا ناك "العلا نب ورع وبا لاقو ىيتسو ثالث ةنس تامو
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 انالوقي ناكو ةنس نيرشعو اعجبسو ةيام غلب دقو نيناهنو نيتنثا ةنس ةفوكلاب
 «ليفلا ماع تدلو يلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسو ةَدِل

 نإيلاقيوزرب نب دراطع لاقيو مت نب نإرغ همس َِدِراَطْعلأ ءاجر وبأ
 نب فوغ نب دراطع نم وهو ةفس ةرشع ىدحاب ةرجلا لبق دلو هللا دبع نبا
 أمل ءاجروبا لاقو ىهلىإو» هنا اًضيالاقيو ميمت نب ةانم ديز نب دعس نب بعك

 اًئيفد بنراٌوْلِش افبصاف انبوه لتقلا ىن ذخا دق ىلسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ىنخلب

 ءةلكالا كلت سنا الف ضرالا لوقب نم هيلع انيقلاو هيلع انوصقو هانرشتساف

 ركذت ام ءاجر ىبأل ثلق لاق "العلا .رر ىل نع صل نكينغايراطسو

 دج وبا ؤدشناو لهو لجج َسْحماو نّسُحلا لبع سيق نب ماطسب لققو كذا لاق
 « يقص فيس ُهْئِيِجج ناك كسوي يل هالالا لع رخو

 وبا ثدح « ةنس نيوشعو نانو ةيام نباوهو ةيامو ةرشع عبس ةنس تامو
 فوج ىف ةاوما ءاجر ابا تتالاق ىدراطعلا كيوز انثدح لاق جيمالا نع اح

 ناوفس ىلا اوجرخ الف ىنب نأ اقح ل يللا قراطل نا اجر ابا اي تلاقف ليلا
 ؛ابال ةليل ةريسم وو رجلا انببصو اهاداف بتكلا ذخاو لعتناف يهعاقم نم اًنيش طوكوتو
 ىذلآ نم يَِج نم رهو قاما ابا كيو عنام نب بعكو هرابحألا بعك

 منع ةرما ىف ةنيدم ا مدق مث كانه يساف نميلا لزخيو دوهي نيد لع ناكو عَ
 عوامتع ةفالخ ىف .نيثالثو ىيتنئا ةنس اهب ىنوت قح نصح ع ركسف.ماشلا ا جؤخ
 ماع ابا زكي لاقيو ل دنع ابا_ؤكيو هتارمأ ىبإ اضيا عيشيو بعك ةارما نبا اكبلا فوذو

 نسصتسا ىببح ةرصبلا لها اًيضاق رع هثعب دزالا نم وع موس ىرب بعك

 ةشئاع عم جرخو ةليلب لاهل ع برا لكى اهل يحو اهجوزو ةارم ا نيب ههكح

 الرعم ناكو هلتقف بوغ يهس هءاجن فصلا نيب ىنمب فصلا رشان لججلا موب
 «<ثيدح هل سيلو حالصلاب



 رك

 هلا وسو تعمس ىفاركذا لوقي ناكو سايا نب دعس وع ىنابيشلأو رعوب
 « ةنس نيوشعو ةبام شاعو ةيظاكب ىلهال البا ىجرا اناو يلسو هيلع هللا ص

 دوعسم نب هللا دبع ناكو سانلا برعا ناكو مر# ابا كيو شّيّمُح نب وو
 « ةنس نيرشعو ةيام شاعو ليأو ىبا نم ّرسا ناكو ةيبرعلا نع هلاسي

 مما ةرهز نب فانم دبع نب لفون نب ةمرخك نب موسللا وه ةمونحى ب مٌوُسْل
 هنع موق ىور دقو يهذم سيلو ةباحاب لدعي ناكو فوع نب نجرلا دبع تخا

 نب ى عمهتنبا اوحتي نأ نون ذانسا ةرهقمما نب ماشهى نب نا لوقي يلس ى بنلا عهس هنا
 نإكو ليلا ماع تدلو يلص هللا لوسر ةَدِل انأ لوقي ناكو نذالا مث ىذا الف بلاطىبا

 اقف حلا هدلجغ ينور بما بتكف كلذ هغلمغ فلا برغي ةيواعم نب ديزي نأ لاق
 ريوسم ٌدحلا دلجنو دلاخ ربا اهماتخ تفي اًفرص اهبرشيا ١ ىموسلا

 ناكو ىيتسو عبرا ةنس تامو ىينس نامت نياوهو يلسو هيلع هللا_اصىبنلا ضبقو

 ةضبا هما موسم ا نب نجرلا دمع موسملا دوف « تاهو ج دباصاف كمر يبزلا نبأ عم
 تامور وسلا اباىفكيو ةرهز ىلا مالسالا ىف اولوحت ىهيلا نم ّح نم ةنسح نب يمحو
 لياقلا وهو رءاش ناكو نجولا دبع نيركب ابا نجرلا دبع دلوف نيعست ةنس

 ايوهيوهتشيعلاو اعارس عر اقلاف ثكالب نم نحن امني
 اًيضهتعطتسا اه انهو كار كذ ىم بلقلا ىلع ةرطخ نوطخ

 اًيطملا ارك ىبيداحللو ق وشلا كل قاعد ذا كيبل تلق

 « هرصب ٌفكو ةنس ةرشع سو ةيام غلب روسلاوبالفون نب ةمرخو
 ىلو هنأ انغلبي لو همالسارّخات هّنككو يدق وه نانذخلا ابيار ارد عاام

 موعبسو ىيتنثا ةنس ةنيدلاب تامو ناهفعو مع نع ىور دقو اًنيش هنع ىوو الو يلع نلا
 هدجوف هيلا دفوو سو هيلع هللا لص ينلا كردا  جذملا ةّئفغ عرب كيوَس

 قونو ةّيما ابا نكيو ىيِّفص لع عم دهشو هدعب صوركب ابا بحصن ضبق دق



 ما

 جوخ رييزلا نب بعضم نامز ىلا فنحالا قبو يجرد فلا نيّمسب اهارتشا ةرَطلا

 نم برقلاب ةفوكلاب فنحالا نفد ىعبصالا لاق اًدجوبك دقو تاه ةفوكلا ىلا هعم

 وعض ناكر ارب قنحإلا نلوق يوتا دنع داو مقو قرايغسي الفار: دلووووق
 لكلثهب كابا ثيتا لوقت ايك ٌتنكو ل تلاق ةلعاف اي لاق الا هيبا ةيراج ىوب 3 ناكو

 ةيراج_رح دلوف «لسللا لاقف كيبا قالحا ضعب ىف ىوجت نا كعنه. ام هل ليقو
 دي ةفوكلاب يدّيس ظح ميه: ىنبل سيل لاقي ناكو «فنحالل بقع الو تقاف
 الو فنحالا ةرصبلاب مهديسو هل بقع 3و ةراوز نب بجاح نب دراطع نبرمت نبا
 فيحالا بكر لوا اكف 4 ليل ٌودعلا يهتيبف ناساوخ ىلا ههجو مع ناكو ءهمل بقع

 مهيلعل يح مث .اقدنتوا ةدعصلا بضخ“ نأ اقح سيئو لكى بع نا . لوقيوهو
 «ناهنع ةنالخىف ذورلا ورم اوحتن تح صواثأ ىف اوضمو موقلا مزهناو لجطلا بحاصل تقف

 ةديبع اة نيويس نبأ لاق دار« نم ىناهسلاس يق نب ةديبعوم ىناهسلا ةديبع

 هللا لوسر قلا مو تيلصف ىيتنسب يلسو هيلع هللأ لص ىبلا ةافو لبق تيس

 « كوسألا تيلع صو ىيعبسو ىبتنثا ةنس تاهو الا هللا لص

 ىبّتس حو ىلسو ههلع هللا نص هللا لوسر كرداو دوا نموه نوم نمر

 <« ىيعبسو عبرا ةنس تاهو ةرعو ةج نيب نم
 هناا لص بنلا كرداو ةعاضق نم لم نب نمرلا دبع ره ىدهنلان اهنع

 كاس نم ناكو ةوصملاب قارعلا جاجا ةيالو لوا ىف ىفوتو هوب ملو يلسو هيلع
 ادلب ىكسا الل اقو اهلزنف ةرصبلا ىلا لّوحت هنع هللا ضو ىيسحلا لثُف ايف ةفوكلا

 ناهس تبعت ن امنع وبا لاقو « يلسو هيلع هللا ى لص هللا لوسو تنب نبا هيف لثق
 دقو الأ ءىش ىقب امو ةنس ةيامو نوثالث ىلع تتا اضيا لاقو ةنس ةرشعىتنثا

 دنواهنو وتسقو الولجو ةيسداقلا ىتف لهشو وه ايكمدجا ىناف ىمَأ الخ هتوكنا

 «ناجينرذاو كووبلاو
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 ءاماعو ءادصا كلت سفنب  اًعيمج ىهتركذ اذا لوقا

 حلوذلا دج ئاطلا دس نب سيق « مت نب ةانم ديز نب كلام نب ةعيبر نم مضو

 ردح ب سيق نيرغن نب ميكح نب حامرطلاو سو هيلع هللا ليلا ليع ىفور عاشلا
 ةيإيلب[اقيو بلطلا دبع نب ةز ةيار لسو هيلع هللا لص هللا ل وسر اهدقع ياو لوا

 ودب دعب نوعطم نب نامثأع ةنيدملاب نيباسملا نم تام نم لوأ « ثرحا نب ةديجع

 ءعيقبلا ف نفُدف لاتوم هيلا اوذف داف يكفلس اذه يلص هللا ل وسر لاقف دل بق

 متدعب نمو نوعباتلا
 قصخ نب ةيواعكم نب سيق بر خوه ناطقيلاو با لاق نراك فْئَحألا

 تاقدمب اوثعب نيذلا دّيَجع نب ةرم ونب هطهرو مم نب دّيَبَع نب ةرم نب دابع نبأ

 كاملا ههسا هريغ لاقو بُيٌوُذ نب شارْكَع عم لسو هيلع هللا يص_ىينلاى ا يهكاوما

 فنحالا .راكو ةيلهاجلا_ 0 كلام ابا ىنكي فنحالا وبا ناكو سيق ىبا

 وبيج يلف مالسالا لا صوعدي ةّموق سو هيلع هللا اص هللا ل وسر ىتاو_رث ابا نكي
 اويساف اههيالم نع ماهنيو قالخألا مراكم ىإاو مالسالاى لا ىكوعديل هنا فنحالالاقف

 ىيفص هنع هللا_ضر ىلع عم دهشو هيلا دقو مع نمز ناك ايف دفي لو قدذلالا لسأو

 ٠ نب لطخالا اهوخاو طرق تنب يح عما مساو نيقيرفلا نم دحا عم لبجلا دهشي ملو
 قزتالم فنحالا دلوو «ىلاخلثم لاخ هل نمو ةرْفجلا ىب فنحالا لاقو *(عمنلا ىم طر

 نب ورع تنبى بح هما هريغ لاقو ءروعا فنحالا ناكو اههنيب ام قش تح نيتبلالا
 سئيشتيا هللاقي فنحالا « نأك ناظقملا وبا لاقو ء ةلهاب نم دوا ىنب نم ةبلعت

 ايف هنم اعبسف ةليسم فنحالاو رهرتاو هيلح ىف نذحالا ريع لَّشَفُي ةيواعم نبا

 لئلاقه ةريخأ هيلا عجرا نا كنمؤي امقاق اًباَذَك هارا لاق هارت فيك فنحالل لاق اجرخ

 همالسأن سحو سهشتملا يلسا م 50 فلحا ديري ىقلاحاو تلق ىئا هربخا اذا لاق

 هسروفو ةيواعم ةفالخ ى متى نب دهس ناكو ةيواعم نب ةعصعصر غصالا هيو



 لا

 وبا هلتقو ناهبصا ّدح ىف لزانلا فلد ىبا ّدج_سيع نب سيودا دنع هواشنم ناكو

 ؟ ةيامو نمنالثو عبس ةنس نيادبلاةيمووت فوك

 فراعم ا ىف رداون
 سيقلا دبع نم ةرمىنب يوم هو ىرمما حى اص اهيلاوم نم ناب سيقلا دمعر خخ"
 نأبو «اهب هبقعو ةرصبلاب تامور دقلا نم ؟ىث ىلا بهذيو و بخلالها نم ناك
 نفوذ “ ةوصملا لها عروا نم ناكو داّنقلا نانس ىبا نب ناسح اهيلاوم نم

 ناطقا بلاغ اهيلاوم نمو «ليعامسا اباىنكيو هيقفلا شايع ىبا نب نابأ اهيلاوم
 ةفاطخمرب بلاغ وهو يوكن بر ماع نب هللا دبع لآل ومو ه ىبجمبا لاق شاف اند ناكو

 [سيقلا دبعل يوم وه ىقثب سيلو ىفقثلاب فورعم ا دابز نب دحاولا دبع يهيلاوم نمو

 مسفنا ن مو'ةيلهاجا ىف موم نب يدع نيد ىلع ناكي هسفنا نم 'اربلا نب باير ينمو
 ةيدخلا وذ * ةطنرع هنع هللأ ىضر باطخما نب مم ءاهس نازيرهلا لسا ا «نايح نب مرع

 ةعاضق نم ناشعج *ىيعباتلا نم بُشوُح ىبئُفْيَمس همسأ عالكلا وذ * ةذموث عهدا

 دبع ميهذمر يد نم ئانصو «*عشوهلا نب ليد همسأو ىناشيجلا بهووبا مهنم
 < .ئقفاغلا ريوز ىب هللا دمع ينمو يجى م قفاغ .«ىحانصلا ةلفسع نييك
 دبع وبأ «ينزملا هللا دبع نب دثومر يخا وبا ىهنم نزي ىذ لأ ومَن نم نزب

 ههساو نمل نم ىوفاعملا ةناشع وبا « ديزي نب هللا دبع ههساو ريهح نم ليبكلا نهرا
 يرث نم ةيرق قايبشلا و ع عيكو مدع ى وون ىلا[ سوم قييرضفلا موي نييخ

 هماللوقي ناكو عقرم اب فرعي ىذلا ءالعلا نب زج هدلوررثكن ميو.« ورم
 لامو لها اذ ريخلا ريثك ىنيرت نأ وج ما لعل

 كلذ لاقف فراج ىف مهلك اوتاذ نيعيرا ةونب غلو ىؤثلل
 امانس ةرواج ةيبارب عيفع يضلا يعفاولا تنفد
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 سانلا عجتشا ناكو ىلجم اهك لاقي. “دوس هّماو عئاص ابا ىنكي سلا م .زاخ نب هللا دبع

 هلتقف ةولتاقف ناسارخ لها هبراس مث ىيسبطلا تتفاو ىينسر شع ناسارخ ىبوو

 2, ةيقوودلا نبا ريتو

 رد دلو نم لياو نبوكب نمر ايس نب عمسم نب كلام وه عهسم يوب كلام

 ىتا كلامو با عمسم ناكو علطي سراف ةركاب يللا قالحن موي هرعش ىدق ىذلا

 ةرايس ابا ؤكيو يرحب اب لققو يلص ىبنلا دعب د و ولا وما
 بضغل كأام بضغول كلما دبعل لجر لاقو سانلا ُهّبنأ هنبا كلام ناكو ةعماسما وبا وهو
 ايش لي ملو ددوسلا كيباو اذهو كلملا دبع اقف بضغ ّمِف هنولئسي ل فلا ةيام دعم

 دبع هوبا ناكو ةعازخ ىم فلخ نب هللا دمع نب ملط يو نراولطل ( زي رط

 خلط ناكو ةرصبلاو ةفوكلا ناويد ىلع هنع هللا ضر باطغم ا نب رعل ابتاك هنلا

 قيوزو « ثوم سنا نع يوري ىذلا ليوطلا دهجحو ءاهب تامو ناتسجم ليع
 «فلخ ىب هللا دبع ىو م ىينيهلا ىذ نيسحلا ىنيرهاط دج

 سيق نب طعس ىنب نم ةلس نبروث نب هللا دبعوه جراخلأ كيَدف وبا

 جاعلاو با هل يفو هللا دبع نبريثكو ه_يلسلا جاعلا وبا لياو.نبركب نم

 دودج 7 قب ةلاساوي لماع ىاقو ءايانثل
 هبسنى اوفلتخاو ةيام نس هدلوم ىأ اوركذ ةوعدلا بحاص يلسموبأ

 .وعلاوعطيقو ناسارخ نم مهضعب لاقو ناهمصا موه مهضعب لاقف !ءيثك انالتخا
 لاقف داركألاى ا ةفالدويا هبسنو سامع نب هللا دمع نب ىلع نب طيلس نم هنأ وه ئداو

 ُدْبعلا اهويغي تح هدبع ىلع ةيعن هللا يغ ام موج ابا
 دركلا كزابار ذعلال ها نإ الا. ةرذع تلواح -دهملا ةلود ىفا

 ءدرولادسالا زتفوخ اهب كيلع ىقتنافل تقلا ىنتفو> موجم ابا



"1 

 مكن بدلا ديبعو اشيج فيتحلال تقف ةذيولاب هيقلف ةنيدملا نم شيج هيلا جرخو

 وحن فيتا راس مث ذئموي هوباو فسوب نب جاجا مزهناو ميكحا نب ناورم اخا
 ءاسيئر كانه تايف هماعطب يش ىرقلا ىداوب ناك اذا ىتح ماشلا

 عاج مره ناكو ىدع نب ةثراح ةهيىبا مسأو ىهتلا ةيع هاو موه

 باهل( نب ديزي لاتق ىف ةاطرا نب ىدعع مو ةقرارلا لاقق ىف بلهم ا عم ناكو اًسيك
 ربكم بهما نب ديزي مزهناف سراوف ةسمح ى يا م ةلوللا ذخا | روس موي ناك ألو
 بتكتن أن سح ال كنا هلل يقف وزغلا هنع عفريل ناوي دلا ناوعا ىف ههسا لوح مره

 ىف ةلظنح ىنبىلعو زاوهالا ىلع ناهجرتلا هنبا ناتو فحتلا مما زاف بتكا الا لاقف

 ءلّيَهَس نبا ةنتف

 اباىنكيو دلو مال اكو لشَفَت نير نموه شهنلا ةمئْرْخ نب مزاح
 وبا هنع ىزعف دادغبب تامو نات ىو ةيزنعلا ل ققو ناسار>ى وو ةميزخ
 ميهاربا هنباو تاياولا وو سابعلا ابا كيو مزاخ نب ةهؤخ هنباور فعج
 < ىراشلا فيرط نب دملولا هلق مزاخ نبأ
 نيرم نب ديزي هثعبو افيرش اًدّهس ناكو ةرم فب نموه ةرابض نبر ماع
 دبع مرهف رفعج ىب ملا خيع رب ةيواعتن نب هللا بيلا قرا اا
 هددع نمو هشومج ىلع نزووم عم لزب. ملو ةيواعم نب هللا

 ماشلا ]هأ سراف ناكو بالك نبركب ىبا ىنب نموه ةلظنح نب ةتامبن

 و اهب ةبطعت هلتقف ناورمل ىرلاو ناجْرَج وو ةبعللا موي قينجملا يلع ناكو
 ءاربص ةريجه نبع نب ديزي هلتق ده دللاقي نبا دل اكو ةتامن نب ةمح نبا هعمٌلِتُ
 ميظعو ًايلج رفعجو ا دنع ارينا ناكى يقعلا ةعمبو نب لسم نب قاس

 راكب هتوخاو ةينيمرا ى وو تيراحن براحو برعلا تدلاسف ملاس ناووم ماياردقلا
 موريوجلاب مهباقعإو ةفاس فاوبلا هللا كح انيرتجاوإ:قزعلا هسعو
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 قرفتن بيبش هتببو اهتيحانو نيادملا وو ىهلاتق ىن ةرصبلا لها شيج ىلع بلهملا
 نا ىف اًلبقم تاىلطلا :ىلط مب رم ناوج دلاخهنبا ناكو «لتقف هشيج هنع

 هيلأ بتكو يضرد فلا ةياهبس هيلال هن اًدهش هادهتسإو هيلا ىدهاف ىرلال يع وهو

 كنا جاجا هيلا بقكو < هنمر ثكا لاملا تيب ىف نكي ملو دهشلا نمن كيلا تثعب دق

 كابا لو يوما قاؤإاز عزم لع دق هيلا بتجكاةيرمش ةلمل كيبا نم نم تبره

 ناك اهيا كوبا هّللف بتقب_و يعب ىلع امتناو فجتسلا نب ( فيتحلا نم ةذيرلا موب اهتنره

 « تامىقح هدنع اًمهقم لزب ىلف جاجا نم اًفوح ناورم نب كلم ا دمع ىتا مت« هبحاص فدر

 ىنب دّيس ناكو فرطم ابا ىنكي ناكو دوُس نب سيق نب ناّسح نب عمو
 هللا دبع نيزيزعلا دبع ىفوو ناتسج# هبتكم لعجت دايز نب لس عم ضرتفاو ميم
 دبعل نباع يكوب رف هسبحن هذخاف ؛ىثش ىف عيكو لع بضغف ناتسجبر ماع نبا
 فك ويلختل وا هذحنذال هللاو لاقف ىيكسب اعدو هذخاف هب اعدف هلرئظ ع مز يزعلا

 ةرشع ء جي: قح هللاو «لاقف كئمونو هنع لخلاقف هاتاف زيزعلا دبع كلذ غلبف

 عيلو لّوحت مث كلذ لعفف ىنع نوقلطي نيذلا يم نونوكي مث ل نهضتف ميمى ب نع
 ىلبا دق عيكو ناكو هلققب هرماي ةبيتق ىلا جاجا بتكذ سار اهب ناكف ناسارخ ىلا

 ةسايرلا نع اًعيكو ةبيتق لزعف ٌةّصاخ كلا مويو هيزاغم ىف ةميتق عم اًدسح ةالب

 و هعلخ لع سانلا عمتجا ةناغرف و بع سانلابر ا اسنو ع ص

 اكسارخ عيبكو ثكمو ناملس ىلا هب ثعبف هسار ذخاو ةبيتقلققف ايكو اوعياد
  ناسارخ بهل نب ديزي ىلو مثرهشا ةعست اهبلع ايلا
 1 اراك ناك كايرو ريفر يقرب هيفرعجو ب دج نإ فكس ب نهيكحلا
 نبا ةنتف تعفو الو دايز نب هللا ديبع نم ةلزنم هلو اًقيرش اًنيد ن اكو هللا دبع

 وهبزلا نبا لاتق ديري ةنيدملا لا ةعاضق رم ىنيقلا جد نب شمجر اس هبزلا

 ةياعبس ىفراسف هءاول فيتحن ةرصبلا ريما وهو ىهوزنح ا هللا دمع نب ثرح ا دقعف



 فل

 «ةفوللار فعج الو »يعز نيو رم هلزاقي خا و يهز نب بيسبل ناكو «نوراهل ناموك

 ةدياز نب هللا دبع نب ةدياز نب ديزم نب ديزيوم ىناميشلا كيزم نب كيزي

 جرعأ كيرش نب نازفوحلاو جرعأ 3ديأز ناكو ىنابهشلاو ربع نب كيرش نبرطم نبا
 ْتِدَح لاقي ناكو برعلا دوجا نعم ناكو ديزم نب ديزي "مع وه ةديلز نب نعمو

 ةدياز نا وتم وحل هين لاقو اذواد ايا ى كب زم راكد 28
 نومللوزيقلار ف ديزم لع لزع ٠ :هقعلخ وادا لاما
 حومهتو ٠ فايضالاىرقب هنأق  تروزع هتحن اماذاذيبغلابو

 لتق وه ديزيو ديلولا ابا ىنكي نعم ناكو هريخب اليخ م اعطلا ىلع اخ ىاك

 ديزي نب ده هخباو ةينيمرأ وو ىراشلا فيرط نب ديلولاو راخ ا ةشاوخ

 هان وم نوراخلا بقيالاو ةنكن حرت يق

 ميمى نب سراف ناو مضهج ابا فك ناكىبظنح [نيصح نب دابع
 رم عم ناكور اقتل تق مايا بعصم عم ناكور يبزلا نبا مايا ةرمملا ةطرش كو
 دهششو دحا هلبي ملام ذٌموي ىلباو كيدُف ىبا مايا مهمت ىنب بع معم نب هللا دبع نبا
 سراف فلاب لدعي اًدحا نأ ىوأ تنك اه نسحملا لاقف وماع ىب هللا دمع عم لباك تف

 ايشاب هيلعراشاف جولفم خيش وهو ثعشالا نبا ةنتف كرداو نا تيار ىّتح

 ثعشالا . ناعم ضْهَج هنبا ناكو « كانه ودعلا هلتقف لباك حن برهف جاجا فاخن

 مهسارو 00 دهس داع نب مع نيريوشملاةئبا نباو جاجا ةلتقف
 زعارلا ٍلوقي ةيفو لّيَهَس نبأ ةنقف ىف

 ءذاالان فجر ووضعنا اذا: ٠١ دان لبا وس ابدهل فلا

 ناكو بوغلا دوجا نم ناكو 'اقرو ابأى كي ناك جايرلا 000 باّتع

 ناهبصايإو و ىرلا جتفو هلئقف باتع هيلا هجرفر فك يلا بحاص ناخرفلا
 ههجوو ةقرازالالانق ىف ةفوكلا لها شيج ربع جاجا ههّجوو_و يبؤلا نبا ةنتف ىف
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 اهيلع ةيسلاهط ةّبَج هيلعو دجسملا لذد اًييبش ىاو نم ىنثدح لاقى شاهلا ده

 « دل تري دجتملا لعن مدآ دعج طهشا ليوط و هورطم ثا نم طقن

 للام رب موزام رب صورحب ةيباكن موه_جيراخأ اغلا .ىب ٌيرطق

 نيرشع مفر هيزلا نب بعصم نوز حيرخو ةماعن ابا فكي ناكو ميمت نب ورم نبا

 ليفس مرحأ اكو شيج دعب اًشيج جاجا هيلا هّجوف هفالخماب هيلع ىلسيو لتاقي ةنس
 « ٌيِرَطَقَل بقع الو صرادلا رحمأ نب ةروس كلذل ىتونملا ناكو هلتقف ىبلكلا دربالا نب

 نب براحن ىب ةبلعت نب سيق, نب كاحضلا يف ّىرَهِفْلاس يق نب ىكايلا

 ومبولا نب هللا دبع عم لاذ دعبراص 3 دايز دعب ةفوكلا ىلع ةيواعم هلهتسار هن

 جرم مىيوهف ن ]ورم هلتقف اهلكس يقليع وهو جرم ا موي مكحا نب ناورم لتاقف
 « ةنيدهلا ىلع كلملا دبع نب ديزيل لماع كاحضلا نب نمجرلا دبع هنبا ناتو طهار

 تنكس هاوس اي فووخ ذوو الكا نواف رب هكاحلا
 «ميلس ىنب ىلع هلهعتسا ملسو هيلع هللا لص هللا لوسو ناك

 قوز ةيحان م حرخ نكن .رحآوه» ىفابيشلا جراخ اس يق نب كاملا
 اهيلع لماع زيزعلا دبع نب مع نب هللا دمع اهبو ةفوللا تا تح جراوخ ا نم عمج ىف

 ملا رز مي]بقاذ حج مز: ةكراورم نا راس من ةفوكلابوفطو كاملا همرهف اهنع ديراخ
 ىَوبْمُح هناكم فلخو كاعضل!لتقفو فص ىف ةيامو نيرشعو نامن ةنس اثوترفكب ايقتلاف

 لاوؤلإولا مياجاب عيرت زايمش جرادتلا كو ناووم عر م ناوزم عزف ولقتتاذ
 <.ورملا ةرابض نيرماع هبلطخ ناورم هجوو نابيش مزهنا مث ارهش هلتاقف ناورم هعبتاو

 يشرق داس ةزراوضونبو ورع نير اوض دلو نموهم مْ اريَهز نب بيس

 دبع هنياو_سوم هطرش وو ناسارخ_ىدهملا هاو رفعج_ ها طرش لع ناكو
 ده ةطرش ىو بّيسم ا نب دجضو + ةريزج او سرافو صم ى و بيسملا نب هللا

 ىبو بيسملا نيريهزو «نومام ا ةطرش ىو بّيسم ا نب ساجعلاو «ى مالا
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 تعقو قح ىيسر شع اهيلع املا ١و ٍلزي ملف ناسارخ كليا دبع نب ماشه هالو ثمللا

 «لدع وذ بقع هلو ةوام يحلق قرطلا 3 ةنناف قازغلا ةيري جير ةنقفلا

 راوو

 0 انبا ذ 1 سادرم اع ديدأ انجب نيس

 هيلا هجو دايز 0000 .راكو رول رو لالب با كي ساي ناك

 ىنب ةربقم ىف هلتقف د 000 هبخإو د 7-5 ةورع امو

 ىراحتلا ابأىنكي ذكبو ا يره يسرع مع

 علو بيا علا لنصوم اب هتاف :ةيرغضملا از: خيرشم قب خاض عف اكو
 هيلا ثعبو لصوملاب بهبش جوخ هربق دنع هسار قلحالا ينم دحا جرخ )ل كانه

 هللا ديبع نب هب ل, نب سوم يهذم دحاو دعب اذحاو يلتقف داوق ةسخ جاجا

 بيبش ع بطو ةفوكلا ديري ةرصجلا نم جام ١ جرو ةفوكلا ديري لصوم ا نم جيرتخو
 بيبش ومو هلبق لخدف ةنوكلا هلمخ جاجا يحناف ةفوكلا ىلا ل صي نالبق هاقلي نأ

 هنم برهذ تعشألا نب ده نب نمحرلا دبعب ومو بيبش هلتقف ”اقرو نب باتعب

 لوقي وهو ليجد ىف قوخفزاوهالا ديرب هي جلبت ىلا لس مل 7 مقو

 رفاصلار يفص نم رفنت ءاذتف  ةماعن بورحن اىفو لع ذسا

 «وياط_جانجو ىبلق ناكل ب  اغولا ىف ةلاوغليع تررك اله

 نسب سابعلا ىنثدح لاق عبمالا انثدح لاق ده ىبلهس ىنث دح دعونا لاق

27 
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 بقعة ليدل زر زوالا دلو ربو ةربتق يعل حو لكقت وزع قزب لسف نب هللا

 هيو قلب بق عم نب ياو هع هوس د ور
 ىيثكهبقعو ةاطرأ نب ىدعو ةبيتقل تاياكلاى ب انمي ناك ىلسم نبأ

 هدجو ةرازف نب ىدع نب دعس نب ةريمه نب معو ص ىرازفلا ةويبه نب مع
 تفلتحا هلزنم ىو هنامز ىف ىدعىنب سار باهش نب ناسح نب بعك هما لبق نم

 هيفو ىنثملا ابإىنكي ناك ىينس تس كلما دبع نب ديزيل نيقارعلا ىبو « بايولا
 . ديزميل قدزوفلا لوقب

 صيقتلا دي ّذحا اًيرازف ٍمّيَدفارو قارعلا تلو
 صيبخل الكا ُةّمرق لعو ىفثملا وبا قارعلاب قتفت

 رولا عشقا هلا فيفخ د نا ديزي صيمقلا دي ّذحا ءلوقو ثارفلاو ةلجد هادفار

 هوعدت تناكو ىيقارعلا ةيالو ىف هيبس كللا دبع نب ديزب ةيراج ةيابج تناكو « ةناينخ ا

 ىيقارعلا وف ديزي اماف دحاولا دمعو نايفسو مي نب ديؤب. مع دلوف ماشلاب تامو ىبا

 فلا ةياهسؤر هش لكى هراوؤ ىلع سقي اًفيرش ناكو ىينس سيخ دهن ب نول
 ليج اكو اهب نوسلج ال جا وحر شع سانلا ضقي مث ناضمرر هش نم ةليل لكى شعيو
 ةماهيلا لوف ىثملا اماف اًددخمو .فرخملا ليؤب 'ةلوف يونس مماورطخلا ميظع ةارملا

 ماقياب هلو دلولا فيرش ناكف دلخ اماو ةيدابلاب ىزورملا دامحوبا هلققو هيبال

 روسنما و فعجوبان اكو هيبإ ديزيععم لثقو دواد هل لاقي نبا ديزمل ناكو ددعور دق
 هتيب لها ىنديلا ديزي بكرو اضم دلبلا ىتتفاو هنمآ من اروهش طساوب ديزير صح
 ءءلتق مث هيف اذه كلم رعي الوفعجوبالوقي ناكف

 ةنانكن ب ثيل نب عدذج ىنب نم عفإر نيراّمس نيرصن وه راس نبرصن
 قرسفر يدزلأ نب بعصم عم عفأر نبر ايس ناكو ىثيللا ةداقق نب بم نب ديبع طهر و
 ابا نكي صن هنبا ناكو « عطقالا هك لاقب ناكف هدب ةمس نب نهرلا دبع عطقف ةبيع
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 اناركذ سانلا 'ايبنا تحبصاو اهب فيطن قنا انّيبن تسما

 ىذا بر نب ثبش نا لاقيو عوبرج نب طيلس ىنب نم ومع سويهز اهنذوم ناكو

 ياو

 لس ناك لغو نب لع زير الا و
 رعاشلا لوقي هيفو حلاص أبا_زكيو ةيواعم نب ديزي دنعر دقلا ميظع ومع ىبا

 هلهاب ىن ةفالخنا ناف اهدلم الخ شيرف اماذا

 هتداعلا ةئسلاب كلن امو حلاصىبا نووحما برا

 دبعو احلاصو هللا دبعو ةبيتقو - اًدايزو راَشَب 00 9 . 5-0 نورخلأو

 نب دايز اماو ءبقعر اشبلو ةبيقق هيلع هع ديس حاوراشب هن
 ةّبيَتق اماو « ةرصبلاب بقع ىركلا دبعلو بقع هلو ناسارخ ةبيتق عم لتقف لسم

 وقبل تقن علخ مث ىولا ىلع كلذ لبق نمو جات الماع ع ناسارخ بع ناكف يلسم نبا

 ىودع ىبأ رب عمكو هلتق ةنس ىمعبواو سمح نبا وهو ىيعستو عبس ةنس ةناغ

 دقو ارانتو لنقمسو مزراوخ جتتفاف ةنس ةرشع ثالث ناسارخى بع ناكو يملا

 ته يكو ةنقق ييوطلو ا دلال |.ناك

 5 دلوت وم ىرلاب تامو هموق ديس ناكورفعجىبإل ةرمو

 و « ةريوجلو ناتسع#, ,ناقسربطو دخسلاو لصوم او ةينيمرأ ىو يع ونس

 نفود خيو يلا لس نب م نلوم اول نميلا يو لس نب ميهاربأ امإو:ءويثك دلل

 اهريغو دنقرمس لع ناكف لسم نب ةبيتق نب ىطق.اهاوبمعراقتسج لس نبي يثك
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 ةئس ههساو َممَهَألا نب هللا دبع نب ناوفص نب دلاخ وه ناوفص نب دئاخ

 متهالان انس ىّشو ميمت نب دّيبُع نبر قنم ىب دلاخ نب نافس نب َىَيُس نبا

 ىإو دلاخوبان اوفص ناكو هف مقهف هسوقب هبرض ىرقنم لا صاع نب سيق نال

 فلا ة ياه جواف هقيصو نسحلا دهشو اًبيطخ ناكو دوعسم مآيا مت ىنب ةسابر
 ةريشعلا ةاصابمو ناطلسلا ةوفجو نامزلا ضعل اهتد دعا لاقو افلا نيرشعو مرد

 رك « ةرصملاب تامو كرذعي لم ىلع مدقناو كدي ل اهتفلخ نسحل ا اقف

 وهو اقالطم ٌكيِخن اًبيطخ اًنِيِب اًنسل اكو ساّبعلا ابا ثداح ناىلا كلاخ هنبا

 ىف دحا عم سا نإو سرهلاو ضروفلاو ضرقلا ىدنع ّنهمف عيطي العبرا لياقلا
 ىداني الثيدحو درابلا 'ايأ لأقف ناوفص اباي هذه دعب كب عنصي امو هلؤيق ةجاح

 حيجراف ىئاسن اهيف تقلط دق ةليل نم ىلا بحأ ةلبل نم ام لوقي ناكو هدهلو
 ىهاعط اهيف ةليلسب ىتنب ىلا تعبتف لقن دق تيبلا عاقمو تعلق دقر وتسلاو

 اوت ورسول جت طور ناو ياخ مانا شارفب ىوخالا لا ك ةيعجتو

 ةعيبر نب لالغىب نمو هو هما ةلاو سيق نب ديز نب بويأ وف ةيرقلان بأ

 ممهتأ ببسب ا اًيبطخ ا ةأنم ديز نبأ

 ا

 1 ةرورت ىف ا تاجر ين ا

 هينوي ةفينح ىنب ”ارعش ضعب لاقو قلخ كلذ ىلع هعجتاف_ريطلا نم صو صقملا

 ةماهش كر عى فهل. ةماجن ابا كيلع ىنهل
 هةماهغن نم علطت سيشلاك مهين لك ةيأ يك

 اهجوؤتورداص اهل لاقي ناكو عويرب ىنب نم ىه تينت ىقلا حاجب و « عل بقع او
 ةرارز نب بعج اح نب دراطع لاقو ميت ىنب نم موق اهعبتاو ةييسم



 ممم

 ل وهو ينم هلا كر بلاط وبا ىب ىلع نب هللا كيبع راتخلا لتقف ةقوكلاب هولتاقف

 ملك ل وقر اهلي رذظ خ نسيخيزن تعش نو ءهكو بعصم ركسع ىف فرعب
 .راخبا اهنم هلو هت ب دنج نب ةرهس ةنب ا

 ءويثك ةفوالاب هبقعو نونب اهويغ نمو دهحو قاحما

 ناحوص ىب ناحتسو ناحوص نب ةعصعصو ناجوص نب ديز م ىاحوص ونب

 ىبننلا نأ ثيدحا ف ىورو سانلار ايخ ىم ناكف ديز اًماذ ءسيقلا دمع ىنب ىم

 هللا لوسر ايليقف بدنج ام بدنجو مذجألا ريخلا ديز لاق سو هيلع هللا ىلص

 برضيفرخالا اماو ماع ىيثالثب ةذجما ىلا هدي ٌهَنَقِبسف اهدحإ اما لاقف ىيلجرركذتا

 موي دهش ناجوص نب ديز يلجرلا دحا ناكف لطابلاو قح ا نيب اهب لصفي ةبوض
 لة قمل وا ام نينموللا ريما اي لاقف لمبلا موي ىلع عم دهشو هدي تعطقن الولج
 ىئليشتستى هو ةاهسلا نم تلزن ىدي تياو لاق نايس ابا اي كلذب كيع امو لاق
 ويعز نب بدنج وهف خالا اماو لها موي ناس هاخأ لتقو يوثي نور هلتقن

 ةعصعص ناكو «هلتقف ةبقع ىب ديلولا ىدي ىيب بعلي ناك او حاس برض ىرضاغلا

 «سانلاوبجخل ناو وكل نددت هللا فاطر را يتن5 0

 ههجو هللا مرك بلاط جا نب ىبععم ناكو نابيش ىنب نموه ةوُيبه نب ة 5
 هقراف ىيح ةملقصم لاقو هراد لع مدهف ةيواعم ىلا بره من

 بكأو ثيداحا انيف هقراما تحبصاف دلع اهنم ًاًرطو ىضق

 هالوو هذيرعطقف لع هذخاف ةفوكلا نم هلايع لجل اينارصن الجر ةلقصم ثعب مث

 هلو ناتسوبط نم ةلقصم عجري قحل ثم لا ىف لاقيف اهب تاه ناتسوبط ةيواعم

 « ةرصبلابر اذو ةفوكلاب بقع

 جاَحل مز سانلا بطخا ناكو ةيناقموج هّماسيقلادبعنم ةَّبقر نب ةلقصم

 ءزوجلا اهل لاقي ةبطخ > زْوْكَك تناكو .وبطاخ اناكو ةبقرو !ووك ةلقصم دكلوف «دعبو



 هع

 اهو ثالث ةنس دورلا ورب تامو نينس سخ اهيلع ليعف ناسارخ ىلو ناكو بذكي
 لكلملا دبع هكزعف ةنس ىهثالث نبا ديزيو بذهمل ا ب ديزي عنب كلفقسإو نين

 جاجا دي ىف ديزيراصو سم نب ةبيتق ىوو هتروشمو جاج ١ ىاوم ناورم نبا
 دبع ىب ديلولا ىلا هك عقشف ءاتاذ ناهس ديوي ماشلا ىلا هسبح نم برهخ هبذعف

 حتقفاف ةفالخلا هيلا تضفا ىيح ناسارخ ناهلس هالو مث هنع كو هنماف كلملا

 راصف كللا دبع نب ناهلس توم هاقلتف قارعلا ديري لبقاو ناتسهدو ناجوج
 رج هسبحتزيزعلا دبع نب رعى ا هب ثعبو هقثواف ةاطا ىب يدع هذخاف ةرصبلا ىف

 ةَبكَسَم هيلا هجوف كلملا دبع نب ديزي فلاخت م تامو ةرصبلا ىتاو مسبح نم برهف

 اًدييس ديزي نب دلخت هبا ناكو «ليبادنقو نامرك جاونب بلهملا لآنه قحنو هلتقف

 ءِدلو ةياهنلث بهما بلص نم ضرالا ىاعقو هنا لاقبو هيبا ىلع مدقي هتثادح ىلع افيوش
 نم ىفقثلا و رع نب دوعسم نب ديبع ى ا نبراتخ ا وه ديبعى بأن بر انتخحلا
 ديبعابأو اًدعس دوعسم دلوف نيتيرقلا مظع وه هذج اذوعسم نا لاقيو فالحالا

 « ةفوكلاب بقع هلو ىنيأدملا ىلع هنع هللا ضر بلاط ىبأ نب لع لماع دعس ناكف

 هللا وص هللا لوسر باحصا نم لاجر مهيف اًشهج باطخم نب م هالوف ديبع وبا اماو
 وبا بوضف لهف ىلع وهو ةفوللا نم فطانلا ٌسْقِب بجاح ا دازرخ قطف لسو هيلع
 اًديسأو اجو ةيفصور اتخ ا ديبعوبا دلوف « تا ليفلا هيلع عقوف ليفلا ديبع
 هللا دمع تحن تناكف ةيفص اًماو هل بقع لو ليفلا موي هيبا عم لتقف بج ا

 نب بعصم نمز ةفولكلأ لع بلغفر اتخ أ ماو « هنع هللا و باطخ ا نب م نبا

 كير جل ققو هنع هللا نينو ن يسجل ةلغق عبتتو هيت ل يئومج نأ ميز ناكو رمدزلا
 هّجوو ىبابضلا نشوجاىذ نب مثن لققور مع نب صفح هنباو صاقو ىبا نب دعس

 لهدف ةنوكلال هأ لسنوغت جلرجو ,ةويغؤا دايو عرب هللا دمع عل تقفاوتشالا نس ميعاوبا

 حيصم رعي ةرصبلا لها جر خت راقخ ا يع مهنورصنتسيو مهب نوقيغتسي ةوصبلا



 مورس

 نبا دوعسم نب ليقع ىبا نب مكحنا نب هني حزارع زن سورا # وع فسوي
 سميلاى إو هللا دبع ابا نكي ناكو لمقع ىأ نب يح ا هايآو هعيج فسوي نب جاجا مع

 ىلاخ تا ىهبذعف هلاعو ىرسقلا هللا دبع نب دلاخ ةبساحنو قارعلا هالو مث ماشهل

 ذخاف ماشلاب قححت بره ديلولا لتق ايف هباذع ىف ةدوب ىأ نب لالب تامو هباذعىف

 « ماشلاب

 ىو لحسم يرن ةديور نيس ل وبخ رب ميلانو 0

 مس هيبلع هللا ىلس ىبنلا ىلع دفو هّدج دسا نب ديزي ناكو ىوسقلا ين جمباز وك

 ىنتياو ةفوكلاب اططخ قارعلا إو امل هللا دبع نب دلاخ 7 مث ماشلاب لؤنو لساف
 ىلص هللا لوسر نع ىورب هذج ناكو ةيناوصن هما تناكو ددعو بقع اهب هلو اهب

 دلاخ تعيس لاق مكحإ وا نب رايس نع ميشه ركذ دلاخ هاور اًديدح لسو هيلع هللا
 هيلع هللا لص هللا لوسر لاق لاق ىّذج نع ىب. ىنثّدح لوقي ىرسقلا هللا دبع نبا

 « ىكسفنل بعت ىذلا سانلل ببحا لسأ نب ١ ديزي ايالسو

 نم قارس نب ملاظ ةرفص هيآو ةوفص ىبا نب بلهماوه ةرفص ى بأ نب بلهملا

 أبد لها ناكى دقاولا لاق نّيوححلو نامت نيب اهيف اًبذو ابد دزا كيقعلا دزا
 هجوف ةقدلصلا اوعنمو «دعب اوذنرا مث لسو هيلع هللأىلص هللا ل وسر دهع ىف !ويبسا

 مهلف نصختو لققلا يويف نخلو مهمزهف يلتاقف لهجيووا نب ُةُمرََع ركب وبا ىهيلا
 مهفارشأن م ةيام لتقف :ةفيذح يجب نلعرارلزن بأ ىويشللا عوصحو ملهوصجرف

 لاقو رم يهقتعاذ غلبي مل مالغ ةرفصوبا مهيفور كب ى.أى ا يهب ثعبو مهورارذ ىبسو
 نكي بلهملا ناكو « ةرصبلا لزن نم ةرفصو با ناكف !وقرفتف متّيش ثيحاوبهذا
 ألا اهنع اهلها ءالح دعب ةارشلا .رم ةرصبلا_يحو سانلار عج ا م ناكو سيعس ابا

 جن لبق هيفو بذكلاب لا باعي نكي ملو بّلهملا ةرصب ست ىهف ةوق هب تناك ن ع
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 ديلولا ةعاخ ذخاف هكحما قح هثدح لري يلف ىتعلخ كلف هتكحا نا بعشال ىيلولا

 ةيلو لواو توصلا قيقد شفخا ناكو ده ابا ىنكي ناكت فسوي ب جاجا اماو

 جاجا ىلع ةلابت ىم نّوْهَأ لثملا ىف ليقف فرصناو اهرقتحا اهأو الف ةلابت اهملو

 انامز لتوقو رييزلا نبا جوخ اهف نابا تايالو ضعب ىف ناورم نب نابا طرش ى وو

 هيلا ىنهجوف ريبزلا نب هللا دبع خلسا ىناكى ماغم ىف تيار ىنا كلما دبعت جاجا لاق
 و هلاتقب هيلأ بتك مت هيأر هيناي ىتح . هاوس واسوا د ههجوف

 اا وما 0 ل

 قع ناهلاوبا يورو ءاهلعا لئذو اهحاصاو ةنس نيرشع اهيلوف ةنس نيثالثو

 ىلع تعدقلاق يرضع ا ةبذع ىبا نع ةومس نب نجرلا دبع نع نافع نبريوج
 نموبخ هاتا هدنع صن انيبف جاحجم نحنو ماشلال هأ نم ةعبرا عبار باطخما نبا

 ماشلا لها نم انهاه نم لاق مث ةالصلا ىلإ جرخن يهماما اوبصح ىق يهناب قارعلا

 مهيف ضاب دق ناطيشلا ناف قارعلا ل مال !وزهجن ماشلال ها اي لاقف ىباحص إو انا تقف
 0 لاول سبلاف ّىلع اوسبل دق مهنا يهللالاق مث خرفو

 3 0 0 : راب سنو من لا تدع ةديبوم ماو

 طساوب ا كلما دبع هنبار ماو ةشبكى ا نب ديزي
 ناكر هش لوتستو نس ةذسةتافو :تناكو”ام ا هيلع ئوجإو هوبق ىفعو اهب ىف دف

 هبقعو هيبأ ةريح ىف ده تافف ةيراجو ديلولاو كلملا دبعو اناباو اذن جاجيا دلو
 « دهلولل لو نابال بقع 9و ةوصبلاب كلما دبع بقعو قشمفدب
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 مقيلع ىيجراختاو قاطلسلا

 طهر بعكن ب دع نب جيو نب نم دوسالا نب عيبطم ىرب هللأ دمع
 ىلص ىبنلا هاهسف صاعلا_ٌهسي عيطم هوبا ناكو هنع هللا ضر باطغم ا نب مع

 نبارعمر اص من_رفف وحلا موب. شيوق ىلع هللا دمع ناكو اًعيطم ّلسو هيلع هلل
 لوقيو هو لتاقف ةكمر يبزلا

 ةرفب ةركىزجا مويلاف ةرحلا موي تررف ىذلا انا

 ةرم ذا خيشلارفي لهو
 هيلع لصف ةكه ةحارج نم تاف وه جرخو هبزلا نبا لقق قحلتاقي لزب يلف
 كئايلوال اًيداعم كئادعال اًيلاوم ناك عيطم نبا هللا ودع اذه مهللا لاقو جاحما

 «عيطم نب هللا دبع بتاكى بعشلا ناكو زان هربق هيلع ًالماف

 ليقع ا نب مكحلا نب فسوي نب جاجا وه ىفقثلا فسوي نب جاجا
 ناكو ققثلا فالحالا نم بعكىن ب كلام نب بتعم نير ماع نب دوعسم نبا
 ديعلى وف فسوي اماف ءناهلسو اذهو بوياو ىنبحو فسوي دلو هذج يح ا
 شيج فخ ا ىب فيقع ا لتاق موي ةيولألا ضعب هعم ناكو تايالولا ضعب كلما
 ىدجعلا ةعسوت نب فسو. لاقف مزهناف ةجأذ نبا

 ”اوللا طقس ام دعب كارد ضكر ىفقثلا فسوب اجنو

 'اقو ةاطخ ّلكلو هب اًبحن ىيضقلهنكرداولو
 ديو جاجا فسوب كلو وبينما ىلع ءاعنف ةنيدملا ىلع جاجيلاو فسوب, تاي

 اهب تام قح اًملاو لزي ىلف نميلا للملا دبع اليف فسوي نب ده اماف «بنيزو

 جج ا م ديك نوب | وبدي وب ايعضمو ده نب فسوي فسوب. ىب نه دلوث

 لاقف اردتم اهات ناكف رع اًماو هتفالخ ديزي ,نب دملولا هاف دهن ب فسوي اماخ
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 فحل وقاد تازل/ ا ةيوقو: ىلقيامز نيوشعو تمن ةنيت قايشفالا ةيلصو نيتياسو

 هتفالخ تناكو نيتيامو نيرشعو عبس ةنس لوالا عمبرر هش نم تيقب ةلجأ ةرشع

 ءدهازلا ثرح ان بر شب ىنوتر هشلا اذه ىو هشا ةينامتو ىينس نام
 ضبق موي هللاب قثاولا نوراهليوبو هه ا

 ةنج ابر صن نب دجال تُثو هدم ديوت ىو ةريحلاب تتامو ةمأسمطاوق هّماو هوبا
 ”اهيرالا موي ن وراه ىفوتو نيتياسو نيا ىدحا ةنس نابعش نم اتيقب ىبتلبلا
 ذل مجزالخ تناكو نيتيامو ىيثالثو ىيقنثا ةنس ةجا ىذ نم ىيقب تسل

 ءاماياو وهشا ةخستإل حيؤيتانب

 هماو قئاولا فوت مويرفعج عيوبو ء قاما با نبا هللا يع لكوتم ا رفعج

 دّيوملا يهارباو ٠ ٌزتعملا هللا دبع ىباو رصتنملا ده ةثالثلا هدنول ةعيبلا ذخاو ةمأء اجت

 نيتيامو ىيعبراو عبس ةنس لتقو نيقيامو نيثالثو سم ةنس ةَجيا ىذ ىف

 ءرهشأ تس دعب ىفوتور فعج نب ده هنبارصتنإل عيوبو مايا ةثالثبر طفلا دعب
 و هدعب صتعما قاما واب دم ب دجا عيوب مث « هللاب ىيعتسملا دجأ

 ؛ىدتيامو قيتسو قيتنثا ةنسل تقو ىيقيامو قيسفجو ىدحا ةنسوخاى  علخ

 ىيسمو ىيتنثا ةنس نعيل ةعيبلا تدّدجو «رفعج نيريبزلا و هو هللاب ؤتعم ا
 <« ويتيامو ىيسخو سج ةنس بجر ىف لتقو ىيقياعو

 و سم ةنس ىدتهملا قثاولا نوراه نب دهم فدختسا مغ «ى دتهم ا ده

  ىيقيامو نيسجو تس ةنس بجر ىف لققو نيتيامو نيس

 عجيرف 0 نايتف اهل لاقي دلو ّما هَّماو سابعلا ابا ىنكيو هللا ىلع

 هلو يبو هنأ لاقيو ىيتيامو نيسمحو تس ةنس بحر نم تيقب ةليل ةرشع

 كيوت تدر ست
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 هذه ىفو همدانو هنماف نيتيامور شع ةنس ىدهملا نب ىيهارباب نوماملا رفظو

 ىضرلا نبا وهو ىببوم نب ىبع نب ده ىلا نوماملا ثعبو ناوويب ىنب ةنسلا

 لاتقل ديمحى ب ده هجوو اهلين ةنيدلا ىلا اهلهحىف هل نذاو هتنبا هجوزف همدقاف
 نب هللا دبعل دقعو نيقيامو ةرشع عبوا ةنس ده نب ده لتقف اوقتلاف كباب

 ماشه وت. تخبو.مواسارح لا هجوتي نأ ل بج ضرا ىم مونيدلاب وهور هاط

 نيبتبامو ةرشع سيح ةذس مرح ا ف سوسرط ا نومام ا هّجوت مث كباب ةبواح

 رم لاى م مث قشمد ىلا فرصنا مث ةليصو ةفشوخو ةوق نصح عتتفاو مورلا ازغف
 مدق ةنسلا هذه ىفو ىيتيامو ةرشع عبس ةنس مورلا ىلا هجوت مث قشمد ىلا داع مث

 اهيفو ةنداب ةدعسم نب ورع تام اهيفو هاخاو هلتقف ماشه نب ىلعب فيجي هيلع

 مورلا دالب ىلا داع مت ةَقرلا ىلا اصف وماما داع مث ةناوُط 'انببر ماو ةولول تقف

 امو ةرشع ىاهت ةنس بحجر ىم تيقب ةليل ةرشع ثالثل نودنذبلا رهن بع تاهف

 هويكهد بقعو ةنس نيرشع دل تق ذنم هتفالخ تناكو اهب ىفدو سوسرطى المن

 روزاك كما دوام مشار يف ادعت وبا فدع راش ووصل «يصتعم ا لهت

 سانلا داراف نوماملا نب سامعلاو مورلا دالب ىف نوت يح همخاع م قاحسا وبا

 نق احاوبا هجوقفر مالا قاحا_يا ىلا لسو سائبعلا ىباف سابعلل اوعيابي نأ

 لهتسم اهدروف هب اوه اون اك داوقلا ره ةعاهج نم هسفن ىلع اًقوخ اعرسم دادغي

 ىأر موس ىلإ ضم من نيتنس اهب ماقان نيتيامو ةرشع ناهت ةنس ناضهرررهش

 اركسعمو ! اراد اهذختاو اهيف زتباف هكا 'ارتابوطفلا دعب ىيتيامو نيوشع حنس

 نيرشعو ثالث ةنس ىو الاى داهج ىف ًايزاغ قاح أ وبا هجوقف ةرطبز موولا تلزنو

 حقواو انوصنم لجقا  ةنسلا ةذه نع ناضوز:ر هش ىف ةيزونع قفف نيتياض
 دلت وم ةجلا ىذ ىف ىو مريس ىفاوو هقيوط ىف فيجو نومام ا نب ساّيعلاب
 نيرشعو عبرا ة نس ناضمرر هش ىف ىلو نموسب ىدهم ا نب مهاربأ وتو ةنسلا



 امم

 عتيب لها ىم ةدع عم نوماملا ىلا هله ر فعج ىب ده رفظو بجسمها نب نوراه

 هنيب ىوج ناسارخ ىلا و الو ناسارخ اضولا تامو مىهنم لحا عجري ىلف

 راد ةبق ىف سيح منهس ةوماذ نوماملا ىدي نيب ماكل هس نب لضفلا ىيبو

 ولا ةشيج ىف ٌفلف اقيم جوخا 39 مايا اهيف ثكين ىيوماملا

 بتاك هيباب عنص ام ةينيمراىبع وهو ةهنره نب متاح غلب ايف وره نجعل ا لهال
 نأ لاقيف توما هاتا كذىلع وه انيبف فالخأا ىلا هتاعدو كولملاو كانه رارحالا

 قاحاوبان اكو « ةنس نيرشعو اًفين كباب ثكيف هكاذ ناك كباب جورخ ببس
 نسحع م لئاقي ناكو ىدهم ا نب ميهاربأ ىلا برهف لهس نب نسعم ا عم يصتعملا
 قاما وبا مزهناف ىيقيامو ثالث ةنس ىراشلا ىدهمو وه قتلا مث هباحتإو

 مهب رفظ تحل هس نب ا «اهكهيزذأ ىينخيرإلا دارو ناوشمبلا
 ناساوخ اوف دلاخى با نب دا عم ناسارخولا مهلهو اًقلخ يهنمر ساو نيسح ا

 نوماملا هذختاف نيتيامو ثالث ةنس ىف سخرسب لهس نب لضفلا لتق دقو

 دادغيولان وماما ل بقاو داجع نب ناسغ ناسارخ ىلع فلختساو لضفلا ناكم اريذو

 ىلا سانلا عدا هل لاقو ةمالس نب لهسب ىدهملا نب ميهاربار فظ اهنم برق ايف

 تيسلا موي.دادغب ىلا نومام لا لخدو ييهاربا ىراوت مث كلذ لعفف وماما ةبراك

 دلك هج ةردحأ ااميلو (ىهتيافو عيبرا ةفسزفص خم نولخ كامل عبرا
 نب ىديح كباب ىلا هّجوو ةعاجا سانلا تباصا مث مهل دعقو سانلا روما دقفتو

 نب دلاخ هجوو بيبشو وب مزهف ثبش نب صن ىلا ملا ابيبشو ذاعم

 قعناريسا هذخاو دهبع هبر فظف ىرسلا نب ديبع ةبراح ر صم ىلا ديزم نب ديزب

 ةيراحر هاط نب هللا دبع نوماملا هّجو مث هقلطاو هباحأ نم هرسا نم نعو هنع

 نمأتساو هوبارهاط تام اهيفو نيقيامو عبس ةنس ليقاوزلاو تبش نيرصن
 دادغب ىلا هصختشاو تةنماث ىرسلا نبأ هنماتسافر صم ىلأ ىضم مث هللا دبع منمافر صن
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 اوبلغف نملاو ةنيدملاو ةكم نوُيولعلا بثوو ةفوكلا لع بلغف ايارسلا وبا هيلا

 هركسع اوحابتساو هومزهف يهلتاقف ةفوكلال ها ىلا بّيسم ا بريمر رهاط هّجوف اهبيلع
 ىضناو و صن 000 نبوصنو وه قتلاف ةقرلا ىلا رهاطراصو دادخب ىلا عجرو

 ىس هوو عيلع مدقف دادغب نوهماملا درو تح هنيبو هنيب بوحنالزي لو هباحتا ىف

 احاو سودبعق تقف اوقتلاف ايارسلا ىلا دلاخ ىبأ نوب كد ون: وسو دنحعا لقتل اغا

 نب نسا ثعبف ةرصبلاو اطساو اوذخاورَصّرَصر هن ىلا اوراص قتح ةفوكلا لهال بقاو

 ررصر منى ار اسف هب ثعبو هدرف ناول هو ةئره ىا كهاش نب ىدنسلا لهس
 ءيثك اقلخ هنم لتقف مهعقاوف ةرْيَبَه نبارصق نم برقلاب مهكرداف ىهعمتاو يهفشكف

 دوم كتف ةناكم ايارسلاو با بضتق ابطابط”ن با تمادزو ةفوللا الظن 70
 ققح هياعا ىف اونخنا دقو مهدراح ةهئره لزب مو ده نب ده هل لاقي نيّيولعلا

 ين اًمآيأ اهب ماقاف ةضره اهلخدو ىرلعلا هعمو ايارسلاو با برهو هوجتاكو اوفعض
 لتقف وولعلاو ايارسلا ىباب_رفظو ناسار>. ا ضمو دادغب ىلا عجر مث اهيلع فلسا

 يهسيمرو لهس نب نيسحلا دادغب لها براحو ناسارخ ىلا ىولعلا لمحو ايارسلا ب
 راصو نيادملاب ئسحاو ليبنز وباو نوراعو_شمع هوثنو ىزورم ا دلاخ أ قب دلي

 ىلعى ا نوماملا ثعبو ةعوطملاو ةمالس نب لهس جرخت ىهيلعر يما ل ضوف سانلا

 رماو هدعب نهعلا ةيالوب هل عيابف ناسارخىا هله ىضولا اعدي ىذلا سوم نبا .
 ةفالخلا ةعيب هوعيابف ىدهملا نب ميهاربا ىلا دادغب لها راصو _ةرضخم ا سابلب سانلا

 ىلع نسحما ءّجو مث نيل دملاب ميهاربا ماقاو طساوب هقحاخ لهس نب نسخ ا ىلا جير

 ناكم يع نب ىلع سلجو ديه مهمزهف !ولتتقاف ٌنبروطلا اًديجحو ماشه نبا
 ىلا هعفدو هبرفظو هعم نم لذخ قح لاقحاف فورعم اب هرماو ةمالس نب لهس

 دادغب نم نوماملا برق ىتح «ربخ فرعي مو هدنع هبيغف ىدهملا نب ميهاوبا

 عقزهف اولتتقاف ةيولعلا لاتقل ز اما ىلا بّيسلا نب نوراه لهس نب ىسحا هّجوو
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 اوذخاو هيلا اورذتعاو هدلوو اًذهك ارجرختساف ةعايجو ىبرحلا دسا بثوو دادغب

 هنارقاو هنم باتو هبنذب فرتعا نا دعب هنع افعف هب هوتاف لع نب ىيسحملا

 ىبوصخم اي نوماه اي ىدان_رسجم ار بعو «دنع نم جرخ ايلف هقلطاو رمورغم عو دن

 اوتاو هولتقف نييرهن برقب هوكرداف هبلط ىف اوهجوتف ةهئرهوجن هجوتو
 بابرهاظ لزنو يبرهن ى, فحز مث ناورهنلا ىلا ةمهئرهراصو هسارب اح
 ماقلار عاط بتاكو ةيراح ىف اولازي مو !ذاولكب بّيسملا نبوّيهز راصو رابنالا

 جر نأ هلاسو مودلاب ىبع نبرفعجر صق ىف الزان اكو عروراه نبا نموملا

 رفعجرو ا ةنيدم ى إا أج ىتح ده ىلعر مالا ل زي ملو هيلا ر صقلا ٌلسو لعفف هيلا
 اوتاف رهاط باحسا ىديا ىفراص جرخ اهف ةليللا ىيلا جرخا ىنا ةهنرهىلا ثعبو

 ثعبو هلزنا مث ديدحلا باب ىلع هسأر بصن حجصأ ايف هتليل نم هلئقف اًرهاط هب

 اتش هع قفا بجطم نف نسا حرم دم هن ياعم ناسخ
 ءةيامو نيعستو نامت ةنس ىف ةسنوم

 دمأو ةيامو نريعسنو نامت عيش نوماهل رماآلا صلخو .نرومام أ هللا دبع

 يضوعيو اذه حد اقرلا لاق هيراوج نم ةيراج ىف هّدح ةوبأ ناكو لجاوم مست ةَّمأ
 راجتلا قوسلا ىف فرعت ةما ءدلت مل نوماملاب

 ءاراج يرجا ىف الو ناخالو ّدح هو ال

 رابنالا أ ىقح جرخو بضغف هقازرا :وءذق هباعحا نم ةهنرهعم ايارسلا و بأ ناكو

 لسيعس ىفأ نب ىلع مدق مث بلطي 2و ديرب, نيا فرعب ؛ىضم مث اهب لماعلا لتقف
 عويرصن ةبراح ةريؤج ا ىلع اًرهاط اولوو اًرهاطو ةهنره لزعف لهس نب لضفلا لبق نم
 ديلا دبع ىب دّيَح هعمو قارعلا لع ناسارخ نم لهس نب نسحلا لبقاو ثبش

 ديري ةهئره هجوتو ةقرلاى ار هاط حرخ دادغب نم اند اف داوقلا نم ريثك عمو

 مضناو ةفوكلاب ىولعلا ابطابط نبار هظو ةيساهشلا لزنو نسحلا مدقو ناس أرح
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 كاملا دبع جرخاف هسبح هوبأ ناك نم سبح ا نم جرخاو دادغبب عيوبو سانلا

 «ىدع نب قيهلاو ىلجتا لاس نب لسو صاع نب ىلع نب نسحن او ح اص نبا

 نيعسنو ثالث ةنس ةدعقلا ىذ ىف ده ملاظم ىلع ناكو هيلع نوب ملمقإ يسا مناك

 دغبب/اضقلاو كلام نب سنا دلو نم ىراصنالا هللا دمع نب ده هيلاظم وذ ةيامو

 ةمومأ نم ]وما هيلا دنسُي نأ ىلع داذغب همدقاف حأرجلا نب عيكو ىلا ثعبو نا

 و ثالث ةنس ةدعقلا ىذ ىف ةّكمىلا عيكو هجوتو ؛ىث ىف لخدي نا ع يكو ىإذ

 نب ليعامساو اويزو عيبرلا نب لضفلا ذخن إو ءاهقيرط ىف تامو ةيامو نييعسن

 ىيبو هنبب لضفلا ىرغاو اًبجاح عيبرلا نب لضفلا نب سائعلاو اًبتاك حيبص
 قطانلا هبقلو ةعيبلا ءل ذخاو هدعب لدهعلا ةيالوك سوم هنبأ دي بصنف نوهاملا

 هّجوتلاب يلع رماو ىبدمع نب ىلع رجح ىف هلعجو ةيامو نيعستو عبرا ةنس قحاب
 نم ةهزه نوماملا هجوو ةيامو نيعسنتو سف ةنس ىف نوماملا ةبراحناسارخ ىلا

 اراتتقاف يرلاب رهاطو سيع نب ىلع قتلاف نيبسحلا نبررهاط هتمدقم ىلع_ورم

 رفظف ةيامو ىيعستو سم ةنس ىناضم هررهش ى هدلو نم ةعامجو سيع ىب ل يع لققف

 ةلبج .ر:ىجولا دبع دن هجوف عاركلاو ةدعلاو لاومالا نم هعم ناك ام عيه هاط

 ةنرعو رع عيتسباو نول ذه لج د وزرهاط ع لققف را ذهب ن هاطو ى ع كقتلاف كورال
 نب ٌلضفلا هّجوو ناولج قيوط ةداجاى ع ةينره ذخاوز اوهالا لبعر هاط ذخلذ
 رماطو الو ةرعملا لخد مثنامرك ذخاف نابوكق بوط ىلع بّيسملا نيَرْيكُي لهس
 ى ار اص مز وهالا ىلع ىوتساو هلققف دست ةبلاهملا نم اًنيِلاو اهيلع دجبو زاوعالا
 دادغبب ةعامج ىف ىسمع نب ىلع نب نيسحلا بثوو ناولح ىلا ةهترهراصو طسأو
 تضوقتف_رفعجىبأ ةنيدم حباوبأ نم حرب ىف هسبحن سلخ ا ىو هو دي ىلع لخدف

 لخدققحرثا لري ىف ذئموي عيبرلا نب لضفلا بّيغتو هوجولا عيبجج نم دهر كاسع

 ىلا لوخدلا ىلع اههتحر هاطو .ةهئره لاى بع نب نييسحلا لسراف دادغب نوماملا
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 يح مث ابنالاب لؤن فوصنا ايف ةبعكلا ىف رادعو مهلا سناك نون وهلا

 برقي عضومو هو ٌمُلاب ىبح نب_فعج لققو ةيامو ىينامتو نام ةنس سانلاب
 موب دتيوولا هتقج ثعبو مرج ا نم مويرخآ ةيامو نيناهتو عبس ةنسرابنالا
 ىب ديلولا هتفالخ ىف جرخو « ةقرلاب اتام تح ىيسوبح لضفلا هنباو ىبب لزي

 ليما ونا نيرم وزو وزي اطهبلا وج تبرك ويخ موهو ىىراشلا كيوط
 ىجا نياوهو خيش با نب سنا نوراه ٌلثقو اًضيا ىراشلا ةشارخ هدعب جرخ
 وضحا كو هقولاب هبهبقووا رجب ويرفع اقيدص قدا ناكو تدم ا ءاذحلا دلاخ
 ىعمالا لاق مهيفو ىهلقا الا ةقدنزلاب نومري اوناك ةكماوبلا اذكو ف دنزلاب

 كُمرب ىتب هوجو تاضا  سلج ىف كرشلار كذ اذا

 « كدرمنع ثيداحالاب اوتا ةيآ صدنع َتِّيِلَت ناو

 اهقيرطب تنببرفظف ةلقرع عتقنإو مورلا ةيامو نيعست ةنس نوراه ززغو
 تاتسراخ“ ؛ رايس نب و صن نب ثيل نب عفارر هظ فورصنا الذ هسفنل اهملختساف

 اًملف هيلإ سمع نب ىلع صاخشاو هتبراحن ةمئره هّجوف سمع نبى عل انباجع
 ىبتنثا ةفس نوراه هجوتو هدلو لاوماو هلاوما ءافصتساو هسبح و ما هيلع مدق

 تامو اهب ضر سوط مدق ىتح ناسارخ وب نوماملا هعمو ةيامو نيعستو

 ةنس ةرخالا ىداهج.رم نولخ ثالثل تبسلا ةليل هتافو تناكو كانغ هربقف

 هتيؤو تناكو ةنس ىريعبراو اًعمس ٌرسلا نم غلب دقو ةيامو نيعستو ثالث

 ةديبز همأ ده هدلو نمو ٠ اةويالغم ةعبعف نيرهشو ةخس نيرشعو ثالث

 ىسيع وباو حلاصو نمتوملا مساقلا و هم ل جام هما هللا دبع نومامأاورر فعج تنب

 ” صرمغو ةئوُدَحو بوقعيو باو صقل قاما وب

 ةينومل هلل وو« وطب, نزاع نب ديكو يزسالا عيوبو“< «نيمألا ده
 بطخُ ةرخالإ_ى داهج نم فمنلل مداخلإ اجر اهب هيلع مدقو نوراه نب حلاص



 تامو ارهشو نينسر شع ىلوو ةنس ىيثالثو نامت نبا وهو فلختساو ىريه ا رموصنم

 نم غلب دقو ةيامو نيّتسو عست ةنس مرج ا ف ناذبسام ىم ذولأ اهئواقي ايو

 ةقوناملاو نوراهو سوم ىدهملا دلوو « كانه ُرِبَكو ةنس ىيعبراو اًيينامت سلا
 مال ةسابعلاو ساّبعلا حا تنب ةطير ايهما هللا ديبعو اًيلعو دلو ما نرزيخلا مهماو

 دلو مال ق احاو بوقعيو دنهبصالا تند ةيرتحلا مهنا ةاسو !موصنمو ةيلاعلاو دلو

 نب ده نم نوراه اهجوزف ةسابعلا اماو ةريغص تنام ةقوناجلا هاك ءدلو مال ميهاربأو

 ري قوتها ف لع اماو « ىلع نب حلاص نب ميهاربا نم اهجوزف اهنع تاف ناهيلس

 ءةريزجما ىو ىدهملا نب هللا ديبع اماو ءدلو هلو دادغبب تامو ةرم_ريغ سانلاب

 «سانلاب حو ةرصملاو اهريغو نيطسلف يئوف ىدهملا نب موصنم اماو

 ناتو دادغيب نوراه هوخا هل ةعيبلا ىلوت ىدهملا نب سوم م «ىداهلا سوم

 ولع عزبب يسن ةنيدبلب حيرخ م ئدهملا ومر غصن ةتعئبب هيلع مدقو خزادوج

 موي ةمم صرف سأر ىلع فب لتقف ةكم ديرب صخش مث اهيلع بلغف ىنيسحلا

 سابعلاو ىسيع نب ىسوءو ناملس نب ده هلتق قون ىذلا ناكو ةيورتلا
 دادغبب فوتو نارزيخلا ماو دج ابا ىنكيو ارهشو ةنس ىسوم ةيالو تناكو « ده
 نقو ةيامو نيعبس ةنس لوألا عيبرر هش نم تيقب ةليل ةرشع عبرال ةعمج أ موب

 ظ ءويثكءدلوو ةنس نيرشعو اس سلا نم خلب
 هين ىنوت ىذلا مويلا ىف هلعيوب ىدهملا نب نوراه وه :ديشرلا نوراع

 ورثعج ابا ىنكي ناكو موهلا اذه ىف نومأملا هللا دمع هنبا هل دلوو دادغمب سوم

 للاخ نب ىيبح ناكو وغلا بناجلا ىف دادغب نم دلخما لني ناكو نايزينح ا هما
 يلو زودلاب ةوصق رغعج تبا م ددخما ةمحو ى الغي فعجو لضفلا هانبإو ةويؤو

 ةياعو ىينامتو تس ةنس ىف اهرخا جج ةّدس سانلاب نوراه حو «ٌلَبَق قح هلزني

 بتكو نؤماملا هللا دبعو ىيمالا ده هدهع ايلوو هانبا ةنسلا هذه ىف هعم حو
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 هاو

 دبع نب ده جرخ ىتحاويسي آلا ثبلي ملو ةيامو ىيعبراو سفح ةنس دادغب ىلا

 شويا جوف ةقوكلا ىلا اًعرسمر ىحنا هجورخ مغلب ايف ةنيدملاب نسحلا نب هلا
 نب دم تقف ةبطخ نب دي هتمّدقم ىلعو يسوم نب ىسيع عم ةنبدملاىل
 ةييعاوو ايوا يوكو ااباو جرجعير او عزمت ةدنع عزاسضمر و هش ىف هللا ةبع

 جرخ ميخال تق هيلا هتنا الف ناضمرر هش نم موي لوأ ىف ةوعملاى ا جرن هللا
 ةفوللا ضرا نم م امب اوقتلاف هوى سوم نب وسمع لجقاو ةفوكلا ىلا اًهجوتم
 ىهو ءوَزلا ى ار فعجو با جوخ مث نيعيراو سؤ ةنس ىف هباحتاو ميهاربإ لقت
 ساخلاب جنا ديوي جرو نهعبراو تس ةنس لون اهذخن او اهانب تو دادغب
 دقو نومهم وب ىلع ةجا ىذ نم نولخ تسل تاف ةيامو نيسجو نامت ةنس

 و ةفس نيرشعو نيقنثا هتيالو تناكو اًروهشو ةنس نيّمسو ثالث وسلا نم غلب

 نب ده ب سوم نب ىسمع هيلع قص مهلا لاقو ليع نب ىنيع نب ميهاربأ هيلع لص

 ةيويمل وصنم تنب_سوم م ايهما زرفعجو دم ههساو ىدهملار فعجوبا دلوو « ىلع
 تنب ةيطاف مهما كاوقعيو لسيعو ناهلسو هقسلا قييكف اهنااكاقي 9 مما احناصو

 مساقلاو ارفعجو ديسأ نب كلاخ دلو نم اهّمأ ةيلاعلاو هللا ديبع نب ةعلط دلو نم ديك

 مهاربارفعج دئوث دادغبب تامو هيبال لصوم ا وفر فعج اماف ء سايعلاوزيوعلا دمعو

 ورفعج نيو سيعور فعج نير فعجو دلو مال يبسلس اههمار فعج ما ىنكنو ةدّيَبزو
 دشلا وراه اهجوزتف ةدّيَبُو اماو مل بقع الف ميهاربا اماف «ةبابّتو احئاصو هللا ديبع

 زاوهالاو سرافو اهروكو ةرصملا ىو ف ىسيع اًمأو ىداهلا بوم دنع تناكذ ةبابث اماو
 قاب بقع هلم سومابأ نكي ناكو ناوُلَحو دادغب مب يَدِب تامو دنسلاو ةماهلاو

 « سانلاب مسوم ا مايا اولصو تايزكولا اولوور فعجى أ دلو نم نوقابلا بقعاو
 هأتأو 5-2 ده مهسأو ىدهملا هنبا سانلا عيابر فعج وبا تاه الو ى دهلملا

 تنب سوم مأ هماو هللا دبع اباىنكي ىدهم ا ناكو هالوم ىريوبلا ةرانم هتعيسب
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 ىو دالوا تاهم# ىيبومو ميهاوباو هللا دمع موصخم ا_فعج وبا «سايعلا_وا ةوخا

 اماف «دلو م9/ساعلاو نساللا نبض ب ةافوب نب كرا ىب هللا دبع تنب هما

 دبع ىإوف اًدهعيو باهولا دبع ميهاربا دلوو ماشلاب تاي ىبع نب دهب ميهاربا

 تامو ةريزجو نهلاو ةنيدملاو ةّكم كيت ىبوو بقع هلو اهب تامو ماشلا باهولا

 زاوهالا سيع ىوو وسيع دلوف لع ىب ده ىب سوم اماو « بقع هلو دادغبيب
 و ليعاهساو سابعلاو سوم سمع دلوو“ةفوكلاب تامو سوم ابا ىنكيو ةفولكلاو

 و لصوملا ىو ف ىلع نب دم نب ىبيعث اماو « تايفولا اولو دقو مويغو هللا ديبع
 بقع لور فعجوبا كله ماع سانلاب جر هو يهاربا بح دلوور فعجى ال سراف

 ىبال ةريزجى وف دن نب سابعلا اماو « بقع هلى يحن ا مثاه نب ضعبر كذو هل
 ءايهريغو لضفلاو هللا دبع هل دلوو فادغبب تامو لضفلا ابأ ىنكيو و فعج

 ىعهو ةفالخلا لور وصنم ا وفعجوبا وهف ىلع نب دهم نب هللا دمع اماو ,موصنألا
 ةج |ىذ ةارشلاب هدلومو ةمالس اههسا ةيريوب ماو تنس نيعبراو ىيتنثا نبا

 حيوبو ببسل طايسلاب هدرض بيبح نب ناهيلس ناكو ىيعستو سؤ ةنس

 هّع ىلع نب سمع هوجولا ىف هب لاسرالاو كلذ وو سابعلاو با تام مويرابنالاب

 هيلع لسمو با مدقور ابنالا مدق تح ىضهو قيوطلا ىف ٌهّثعمبر فعج ابا تيقلف

 رفعج وبا جوخو نيادللا ةيمورب ةيامو نمثالثو عمس ةنس نابعش ى هلققف
 رجس« رمأ هجووخ لبق ناك دقو ةريحلا ىم موحا ناكو ةيامو ىيعبوا ةنس اجاح

 كيفصخلا ماع ىعدت ةنسلا هلق تناكو نيثالثو عست ةنس ىف عسوي نا ةبعكلا

 وفعج وبا ضق امو ةيامو نيقس ةنس ىدهملا ةنيدم ا دج“ عسوو هعسو مث
 سدقملا تيببىلص تح ماشلا ىلا هجوت مث هللا «اش ام اهب ماقاف ةنيدملا ىلا, دص مح

 صفت يأ ةنولّاب ةيهشءاهلا ةنيدملا لزن ىتح تارفلا كلس من ةّقولا ىلا فوصنا ١

 لوح مث ةيامو نيعيراو عبرا ةنس مسولل رض اهنم فوصنأ مث دنواهن ىلإ اهفع
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 قي دنا قلو عويمتملارابا ع زلكي قيسدخ ىرب مقا عضيإو سايعلا و با اهتننكف ضيع اماو
 ةوصبلاو سرافخ_رفعجى ال ى وف ديالا اماو < ىدهملا ةفالخ ىف ىسيع تامو ةرصبلاو

 اماو بقع هلو نوراهلر صمو ةكمو ةنيدم او سراف ىبو لمعامسا نب نجا هنبإو

 و ةئيدهلاو ةكمو نيطسلفو_رفعج ىال ةريزجلا ىبوو دج ابأ ىنكيف دبملا دبع

 ديزب نب ورم ىب هللا دبع ةلزفه ددعقلا وهو مرصع ىف يشاه ىنب دعقا ناكو ةرصملا
 ىنال ماشلا ى إف ىلع نب هللا دبع اماو ء بقع هلو دادغبب تامو ةيواعم ىبا

 تاموورفعج وبا هسبح من همزهف يلسم ابار فعجو با هيلا ثعبف فلاخ مث ساّعلا

 بقع الذ ىلع نب بوقعي اماو « ةدانع اهللاقي ةيديزي هّماو بقع هلو دادغمب

 هكلملا دبع هدلو نمو كانه تامورفعجى إال ماشلا ى وف ىبع نب حئاص اماو « هل

 اًعيج ادِلَو رفعج ى ا برت ه ىلع نب حاصو ميهارباو هللا دبعو لضفلاو حاص نبا

 ىنوتور فعجو 9 نْيّرحلاو نيو ةرعملاى وف ىلع نب ناهلس اماو «دحإو ماع ىف

 ءاهساو ٌبنيزو ةشئاعو اًدنحيو اًرفعجناهلس دلوف نيعبرإو نيتنثا ةنس ةوصجلاب
 نب ىسح, ب نسح نير فعج ثنب نسح ا ما مهما نسحلا مو ىلع ماو ةيطافو
 ةطيرو نهرلا دبعو اًملعو دلو مالى سومو نوراهو دلو ما ميهاربأو بلاط ا نب ليع

 .ركبززغل نب وذتولا ديع نب هللا دبع نب ة لس نب دج ترزب ةقئاع مهما مجرلا دنعو
 بكل يلعدلو وعما اًملعو دلو لو م9 مالسلا دبعو هللا دبعو ناهيلس ماو قيّدصلا

 ناهلس بو فعج اماف « دالوأ تاهمال ةيلاعلاو ب لع وبلا وبا وهو ةنسالا

 فيا ىهعبراو ةثالث هبلصل هدلو نم كرتو ةرصبلاب تامو هللا دمع ابا ىنكي ناكذ

 ريو فعض هيف ناكو تايؤولا ىو ناهلس نب قاحمسا مهذم اًنذب ىيثالثو اًنسؤو
 دغيسيو يوجع ,انلعجا يزللا اقف دغمسي.داكي لو مغرجت# لوقيو هو صاقب

 نب دو ناهلس نب نرلا دبعو ناهيلس نب ىلع الا بقعا ناهلس دلو لكو

 « ةفوللاو ةوصملا ىو ناهس
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 ىلع لهعتسا سابعلا وبا لو انو ةيثراح ةطيو هماو يظعالا ةفوكلا لجسم ىف ةعهجا

 هتديبب  أسارخ لها نم داوقلا ىلا هتيب لها نم ةعاهج ثعبو ىلع نب دواد هّمع ةفوللا

 لزب لف ةبطحت نب نسح ا رعم سانلا نم طساوب نم ىلع و فعج ابا هاخا لهتساو

 ناكو ةيامو نيثالثو نيقنثا ةنس لاوش ىف اًملص اهتثفاىتح مم نب ديزهك وصاح
 وبا بتكو ديزي نب دواد هنباو مم نب ٌديزير فعجوبا ّنَّثَك ثرهشا ةعست هراصح

 اواتتقاف هعم نم. ناورم هيلأ فجزف ناووم ى ار يسملاب هرماي ىلع نب هللا دمع ىلا سابعلا

 ضرأ نم سوطف ىبار هنب لزن تح ل بع نب هللا دبع هعبتاو هعمج ٌضفو ناورم مزهف
 جر نيناهو ةعضب مهنم لتقف هنلا لؤزن ىيح ةيماونب هملا تعقجاو نيطسلف
 يرقنم ةيرق ىف هقح قح ناورم بلط ىف مهلتقم دعب هللا دمع نب ىلع نب خلاص حوخو

 ليعامسا نيرماع هلقق وت ىذلا ناكو هلتقفر يسوي اهل لاقبر وعم ضر ن م موُيفلا
 و ىهئالثو نيقنثا ةنس ةجا ىذ ىف كلذو عاص ةمّدقم ىلع ناكو ناسارخل ها نم
 ديبعو هللا دبع ناخبا عل ناكو فس نيسؤو اًعست ٌرسلا نم غلب دق ناورم ناكو ةياع
 وباهذخاو هدهع لو هلعج هوبا ناك هللا دبع امأو هل بقع الف هللا ديبع اًماف هللا

 عيرا ةنسرابنالاى لا ةريح نم سابعلاو بال وحن يث ء بقع هلو دادغبب تافر فعج
 ةنالخإ إو هنالاقيو ةيامو ىيثالثو تس ةنس ةجا ىذ ىف اهب ىنوتو ةيامو ىينالثو

 ىس عبرا هتيالو”ثفاكو, ةثنف نيرضغو حاج كبل اقيو ةنشن نيرشعو رزان ارو

 ثتنيو بقعي ملو دادغبب تام ده ءللاقي نبا هل ناكو عيوب ذنمر هشأ ةيئاهو

 ,ىدهملا دنع تناك ةطير اهل لاقي

 هفقعيو دهصلا دبعو ليعاهساو حئاصو ناهلسو ىسيعو دواد ءساّبعلا_جأ ةموم

 بلطملا دبع نب سابعلا ىب هللا دمع نب ىلع و نب اًعيهج "كوه هللا دجعو هللا دمعو
 عاليلمنلا نال اعنزدنلا» ةكملؤوو ناييلسابا عوفي ايجي ئيطحل حزام كولش ااماذ



 ااا

 اهب ةعاجو قارعلا لها لبق_ريثكع هج ىف ىئاطلا بيجش نب ةبطعت ثعب ناسارخ

 نبةتان مهعوم نم قل نم لوا ناكف ةريبه نمر نب ديزي عم ناوره باص نم
 نم باصاو ناجّرَج ل خدو مهعجج ضفو هنبالثقو ةبطخت ءلتقف ىالكلا ةلطنح
 قحةتابن لتق دعب راس مث ةيامو ىيثالث ةنس نم ةجا ىذ ىف اهلها نم باصا

 الثو ىدحا ةنس بجو ىف ايقتلاف ناهبصا ضرا نم قلباج ةرابض نبرماع ىتل

 عج اهبو دنواهن لزن تح ةبطخحنر اس مت هعجج ضفو ةبطخت هلتقف ةيامو ىبث
 ؤهط قدح ناشاؤخ نع !وجوح اوناك نيذلا ناسارخ ل هاو ماشلا لهأ نم ناورم

 ةج اىذ لاله ىف اهعتتفا مث نيرهش يرصاحن قارعلا لها نم يضريغو يسموبا
 ىييو هنيب اولخيو نوّدَحُي اطهر الا قارعلاو ماشا لها نم اهب نم نموي نا ىلع

 نغبإرم نب: ديزي ققك تح لبقا ث ناسارخ لها نم اهب نم لتقف ناسارخ لها
 اوقتلاف ةيامو ىيثالثو نيتنثا ةنس مرح ا ىف ايلعلا ةجولفلا ضرا نم بازلا

 ةليللا كتل تقو اهب اونّصحتف اًطساو لخد قتح لبقاف م نب ديزي مزهنا مث ةعاس

 ةنبطخ نب ستملا هدعب سانلا ىلو مث هلتقب يعي مو قرغ هنازيقو ةبط
 عيبسلا اومن اهلس نب صفح ةيلس ىبا ى ار مالا لسف ةفوكلا لخد ققح مهبراسن

 طساوب ةرْيَيف نبا ىلا شوهج ا هّجوو سانلار ما ةهسوبا ى بوف ناده» نم ّج
 ويثك داوق ىف ميكح نب لتاقمو ةزخ نب مزاخ هعمو ةبطخ نب نسحما مهيلعو
 لماع ن اكو ةريمه نبرمع نب دحاولا دبع ىلا ميهاربا نب ماّسب ثعبو اهب هووصخ

 ويو ةبْيكُق نب لسمب دحاولا دبع قع و هعبج ضف قتح ل تاقفزاوهالا ىلع هيخا
 < ةرصملا ىلع رم نب ديزي هيخأل ماع ذتعمؤي

 نب ىلع نب دم نب هللا دبع سابعلاو باع يوبو .حافسلا ساّعلأوبا

 لوألا يبرر هش نم تلخ ةليل ةرشع ثالقل ةعججا موي سابعلا ىب هللا دبع

 سانلاب لص قتح هلجو هعيابو ةلسوبا ةاثاو ةيامو ىيثالثو ىبتنثا ةنس



 اا/

 انينهوملا ريما ناورمأ ىدهع وو انا للها ناث

 ليبعاو ةريزجا لعاب ليقاو ةفالخنا بلط اذه جا ني هجهع ىإو هوحا قاكو
 ماشلا ل ها ىف ماشه نب ناهلس ديلولا نب معاربا ثعبو صحل هاو نيرسنق
 راسو ديلولا نب يهارباب قحقح ماشه نب ناهلس مزهناف ةطوغلا ضراب اوقتلاف

 ةعاط ىف لحلو هسفن دو اهب هكعيونو ةظوغلا ضواب كؤن لقح راو

 جاجا نيزيزعلا دمع ىار ايو « فصنور هش ىف هلك كلذ ناكو هل عيابو ناورم
 يرسقلا هللا دبع نب دلاخ نب ديزي ثعب يهنع سانلا قود كللملا دبع نبأ

 ديزي لتقو هلتق ىتح هابا بذع فسوب ناكو رم نب فسوي لتقف نجلا ىلإ
 ديزي نب ديلولا ىنب سلوم ضيا

 ةيامو نيرشعوع بس ةنس ناورم ى وو « مكح ا نب ناووم نم ده نب ن ورم

 نفر وزرهش نم ىراشلا سيق نب هكا هيلع جرخو كلما دبع ابأ كي ناكو
 وزان ةنس اثوقرفكب !وقتلاف هديوب ناورم ل بقاو ميلا توتو جواوجلل جرف هاني

 ناورم مف اولتققاف ُرييَلا هماقم ماقو كاحض'ال تقف فص ىف ةيامو نيوشع
 ثيح ني ناورم هعبتأو لصوم ا ىلا هباحتاب عجرف نابيش جراوخ اى وو عجر

 و ََرملا ةرابض نير ماع هفلخ ناورم هدبوو نابيش مزهنا من طرهش هلتاقف لون
 اهيو اطساو مدق ققج ل بقاف قارعلا ىلع ىرازغلا ةيمه نير نب ديزي ليعتسا
 ناورم ىلا هب ثعبو هقثواو هذخاف ناورمل اًقلاخصز يزعلا دمع نبع نب هللا دمع

 نم تقشت ىف ناورم لزي ملو «سبح ا ىف تام تح هل نبا عم هسبحىف لؤي لذ .
 و نيثالث ةنس ىلا ياس انلل ميقي كلذ عمو غو هيلع جاونلا نم باوطشاو هرم
 نمرلا دبع لسموبار هظو « مهججس انلل ةيماونب ماقا ام رخأ ككذ ناكف ةيام

 مسعويا هعقاوف ةيما ىنبل لماع ر ايس نبر صن اهيو يشاع ىفب ىلا وعدي ناشاوخ
 يسم وبا طبض امو ناذه» نم ةواس ضراب ىنوت قح انراهر صن لبقاو هعوبج
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 ىنكيو دلل دبع نب ديزي نب ديلولا ماشه دعب عيوبو ٠ ديزي نب كيلوا

 لوقيو لزغلاو رهللب هرهد عطقيو خا برشي اًهيفس اًنجاه ناو سابعلا اب
 كاملا دبع نب دملولا نب ديزي هيلاراسف ناحالا اهيف لمعي نيينغملاراعشا

 ارحلاب هلتق .راكو كلل دمع جتا ىزيزعلا دمع كاذل لوقا ناك هلثقف

 و نيتنثا سلا نم غلب دقو ةليل نيرشعو فينو نيرهشو ةنس هقيالو تناكو
 تقف اهلحياب ناكو نالاجما اههل لاقيو نامثعو مكح ا ديلولا دلوف « ةنس نيعبرا
 ءايهيبارعم

 كاملا دبع ب دينولانب ديزي لخدو  هكلملأ دمع ىب كيلولا نب ديزي
 صقن هنال صقانلا هبقل ناكو و ةيامو نيرشعو تس ةنس قشمد

 روصخم لهتساو كلاخ ابا نكيو اًيض دوم ةريسلا دوهك ناكو ىو مهقازو ازوا نم دنجما

 ىفوتو ماشلاو لا بوه مع نب فسوي ككذ خلب اف قارعلا ىلع ىببكلار وهمج نبا
 ٌترسلا رم غلب دقو ةيامو نيرشعو تس ةنس ةج ا ىذ ىف دملولا نب ديزب
 بقع هلو رهشأ ةس ديلولا لتقم نم هتيالو تناكو ةنس نيعبراو ىيقنثا
 بتذلا ىف موكذم هنا لاقيو هبلصو مجرخفساو هربق شدن ناورم ىو ادور يثك
 راحسالاب وللا ب زونكلار ذبم اي اهضعب ىفو لدعلاو ةريسلا نس ةمدقتملا

 «فوبليعت ةكوينجلا :ةكرقيةلقافؤزوزقيعو ةكئيإلو تناك
 زيزعلا دبعو كلما دبع نب ديلولا نب ميهاربا عيوبو ء كيلولا نب ميهاربأ
 يكحا نوب ناوزم نم دي نب ناورم هعيابي يلف هدعب كلملا دمع نب جاجا نبا
 لههع و ديزي نب دييولا نب مكتلا نا ككذ ات وودا عولخر لوقتو

 لتقي نا لبق دهلولا نب ديزي سبح ىف سوبح هو لاق هيبا
 - يي ان دلت يل اًبلك ثيلايذلا

 اي ات لاف ىللمو ىهدبر ماغ به ذيا



 الب

 اج ضراب ديزي وتو نويقارعلا ىلع ةريبه زج مع للملا دمع نب ىيزي ليعقسا

 نم غلبو !رهشو ىينس عبرا هتيالو تناكو ةيامو سؤ ةنس نابعش ىف

 مهنم موكذ ةيناهن كلما دبع ىب ديزي دلوو « ةنس نيرشعو اعست سلا

 ىكلملا دبع باو ككملا دبع ديزيوباو ديزي هوبا ءافلخ ةعبس ُهَدَنو هللا دبع
 ةلعس ديؤي ىب هللا دبع ماو ٠ ةيواعم نب ديؤي تنب جكئاع هيبأ ماو :تاووم

 نامتع نب_ورمع نب هللا دبع ماو نافع نب نامثع نب ورع نب هللا دبع ةنبا
 ديزي نب ديلولا هدلو نمو ٠ منع هللا ضر باطخ أ نب م نب هللا دبع نبا

 ءلتقف ةفالخلاىوو اًهيفس اًنجام ناكو سابعلا ابأ نكي ناك

 كاملا دبع ىب ماشه كليا دمع نب ديزب دعب عيوبو « كلما دبع مرد ماشه

 قارعلا ل ع [إعتساو ةريبه نب رع لزعف مهمرخا ناكو لوحا ناكو ديكولا ابا كيو

 ةذس قاوعلا م« نب فسوب ىو مت ةيامو تس ةنس ىرسقلا هللا دمع نب دلاخ

 نيرهاطلا هئابا ىلو هيلع هللا ةهر ىلع ب ديز لتق هتيالو ىو ةيامو نيوشع

 ةلسم عقاو هئيالو ىو « ةفوللاب ةيامو نيرشعو ىدحا ةنس مي نب فسوي هلق

 فوتو ةيامو ةرشع ثالث ةنس بابلا ىنبو هلتقف اوكا اقاخ كلللا دبع نبا

 ةيامو نيرشعو سخ ةنسر خالا ع يبو رهش ىف ىيرسّخق ضوا نم ةفاّضولاب ماشه

 ءارهشا الا ةنس نيوشع هتيإلو تناكو ةفس ىيسفتو اًدس نرسلا نم غلب دقو
 كحال سئدنالا يع ىمولا دبع ةقلا بلغ ةيواعم مهنمروكذ ةرشع ماشه ىلوو

 هاتاو هنمأف ساّبعلا ابا كردأ ماشه نب ناههلس مهنعو ءريثك كانه هدلوو اهب

 هالومو سابعلا_ياوعاش فْيدَس لاقف مهبنجوا هدعقاف

 ايود ءاد عولصلا تحن لاجر نم ىرت ام كئوغي ؛

 وم اهرهظ قوف قوت ققح ١ طوسلا عفرإو فيسلا عضف
 « ةينارصن هما تناكو ماشه نب ديعس مهنمو «سابعلا وبا هلتقف
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 ارمرع

 وباو رم ةرشع دلولا نم زيزعلا دمعك ناك , ولعت هللا هجر يؤعلأ دجع نم مم

 لهسولْيُهَسو غيصالاو باطنح ا نبع نم صاع تنب يصاع ما ىهما يصاعو دهو ركب

 لم ةنبأ ةنمأ نايفس جوزتو ناهفس دلوف يصاع اماف « نينبلا ماو نانؤو يكحنا ماو
 ناكف ؤيؤعلا دبع نب خبصالا اماو ءاننخ ناكو غبصالا هك تدلوف زيزعلا دبع نبا

 بعصم تنب ةّيحد هدلو نمو بقع هلو هيبا لبق رصع كلهو نوكي اهو بخت ًاملاع

 وهو صفحابأى نكي ناك زبزعلا دمع نب مع اماو < نوكي اهب ةملاع تناك بصالا نبا
 جنا ١ذهوبكأ هللالاقر ثالا هوخأ غبصالا ىاو الف ههجو ىف ةباد هتبرض ةيفاوقت جيشنا

 لجو ىدلو نم نأ لوقي هنع هللا ضر باطغا نب مب ناكو كله ىذلا ناورعىنب

 لايناد باتكى وه لاق عممالا نع نهرلا دبعىنثدح اًلدع ضرالا ًالميرثا ههجوب
 بلهلاىب ديزيلزعف هيلا هدهعب كلا دبع نب ناهلس دعب يلوذ « جشالا قودودلا

 نرلا دبع نب ديما دبع ةفوكل لب ليعتساو قاوعلا نع نجرلا دبع نب ح اصو
 نم ناعمسر يدب وتو ىرازفلا ةاطرا نب ّىدع ةرصملا لعو باطخما نب ديز نبا
 زيرعلا مك ىربر م هلق + ةنس نيثالثو عست نبأ وهو ةيامو ىدحا ةفس صح ضرأ

 عست نبا وهو هيبأل بق كلهو سانلا كسنا نم ناكو ككملا دبع مهنم اوكذر شع ةعبرا

 ىب ديزيل ىيقارعلا ىو !ًذاوج عاج ناك ع نب هللا دمع مهنمو <« فصنو ةنس ةرشع
 ةفالخاب هلاوعيابي نأ قارعلا لها دارا ديزي تام ايفر هشا ةتس كلما دبع ىب ديلولا

 ءبقع هلو ةرصبلابر ع نبارهنر فتحا و هو
 و كلما دبع نب ديزي ز يزعلا دمع نب رم دعب عيوبو لالا بع نوب ديزي

 هتيالو ىفو ةمالسو ةبابح بحاص ناكو تاذلو وهل يبحاص ناكو دلاخ ايا نكي

 ةفوكلا ديري ةرصبلا نم جير يث عقثواف ةاطرأ نبا ذخاف ةرصبلاب بلهملا نب ديزب. جرخ

 رفعلاب اوقتلاف ديلولا نب سابعلا هيخا ٌنبإو ةَلَسُم هاا لكلا دمع نب ديزي هيلا هّجوف
 و ماشلا ىلا ةيلسم عجر مث ةيامو نيتنثا ةنس بلهملا نب ديزي لتقف لباب ضرأ نم



 ام

 ةالصلا ع ةشبك ى ا نب ديزي ثعب ديلولا ىلا جاجت أ توم ىهتنا ايف جلرخلا ىلع يلسم

 و هنا علا نم غلب دقو نيعستو ٌتس ةنس قشمىب كلما دبع نب دهلولا ىفوتو

 اوكذر شع ةعبرا دهلولا دلوف «رهشا ةيناهثو نينس عست هقيالو تناكو ةنس ىوعبرا
 لاقي اكم ديلولا نب مع مهنمو هعضوم ىف هركذفسو ةفالخ ا ىو دملولا نب ديزي مهنم

 رش مهنمو ءريثك هبقعو هبلسل الجر نوعبس هعم بكري ناكو ناورم نب لحن هل

 ديلولا نب ديزي هوخا ناك دملولا نب ميهاوبا مهنمو « دملولا ىنب ىلع ديلولا نبأ
 سابعلا عنمو «ناورم ىلا اهيلسو هسفن علخ هيلا دهم نب نإورمراس اهف مقلؤتسا

 « ةينارصن هما تناكو ناورم نب سراف دهلولا ىبا

 نامهلس ءيخال كليا دبع نب ديلولا دعب عيوب من ءهكلملا دجع نب ناهلس

 هتاوخا دنع ةيدابلاب أشن اعيصف اًدعج ضيبا ناكو بوياابا ىنكيو للملا دبع با

 اظمإا در هنال يخ ميتخو_ر يخخ عتقفاف ىبيعستو تس ةنس هثيالو تناكو سبع ىنب

 دبع نيرع فلغتساو ةرصملاب اوناك يذلا ىينجتملا جوخاو نيوّيسملا دوو م
 ناهيلس تام ىتح اهب ماقاف ةينيطنطسقلا غلب ىتح ةفياصلا ةيسم ازغاو زيزعلا

 ىدهللاةفيلخلا اهيااي 22 رعاشلالاق هيفو

 يلولاب يلولا ذخايل 2 ىنسلا ىمس ةفيلح

 ىيوغلاو قرشلا نمأو  ىسنمإاو ساهيدلا مدعو

 قدزرفلا لاق هيفو

 رهف نب ىم فيالخ ننس . انل يبقي ناو جوؤل انا
 ليعتساو لسمو أب ذيزيو ةشبكى ان م ديزي لزعو بويا نبال يا ىو لح ناك
 ىفوتو «اهجاوح رعى عيلان جرلا دمع نب حاصو قاوعلا بوح ع بلهم ا نب ديزب
 وشن ةعئرا نامل دلو ة نش كرر و نسمح ربا وهو ومطتشتوا عراه ةنس باذن حرامي
 « ماشلاب هيبا ةايحؤ كلف ءدهع -و هلعجو هلع باب هوبأن كو اًبيدا اًفيفع ناكو بويا ينم أوكذ



 دلو

 ازلاب ةعقوو زاوهالاب ةكقو تاعقو عبرا ثعشالا ىبال ناك لاق ىعبصالا نع داي با

 ماه اريجز يق اهنا ةٌُدّيّمع وبا لاقو لاق ءلّمَجُدِب ةعقوو ماج ا ريدب ةعقوو ةيو

 لقو ةنس نوقسو ناتنثا هلو نيئاهثو تس ةنس قشمدب كلم ا دبع وتو

 ناهلسو كيلولاو ربكألا ناورم ىراورم نب للملا دمع كلوف < بعذلاب هنانسا دش

 اًديعسو هللادبعو ةّبسمو ةيطافور كب اباو اماشهور غصالا ناورمو ديزيو ةشماعو

 نكي ملو ةصيبق الور ذنم ا بقعي ملو ةّصيمقو ةَّسَبْنَعو رذنم او دهعو جاجياو

 ىو وهو زيوت دبع دكوف كلملا دبع نب 00 اماف م هاوافشينعل

 ديزي دلاخ دنع تناكف ةشئاع امأو ءاهميو اهعطقاف عابس اهيف ةضيغىاكو

 كليا دبع نب هللا دبع اماو «زيزعلا دمع نب رع دنع ةيطاف تناكو ةيواعم نبأ

 | ةدارجل بقليو ديعس ابا ىنكي ناكف ةِلّْسُم اماو « بقع هلو ديلولل رصم وذ
 قارعلا وو 0 اًحوتف جتتفاو اًعاجنن ناكو هولعت تناك ةرفصل

 رم ووك ا 5 دم 0
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 قشمد دعم زب اهيفو ةيسم هوخا اهحتف مورلا ضرأ نم ةناوطلا متف ىراك  يناهت

 , وتو ز اغا ةسجو نينس عيس ةغيدلا لعزيؤعلا دبع رع ديلولا لهتساو
 سلا .رم غلب دقو تجسد هالة نسر 0 اي



 اما

 هيبا دعب هتفالخ تناكو هدعب نم ةفيلخا هلعج ما هوبا ءاقرو قنف

 ةبعكلا بو نيتسو سفح ةنس ةفالخ لا ىلع و يبزلا نبا عيوبو نيّئسو سؤ ةنس

 ىيتسو تس ةنس ةفوكلاب دّيُبُع ىا نبراتخلا بثوو ةفوكلاو ةرصبلا لها هعيابو
 نا مثريبزلا نبال ماع عيِطُم نب هللا دبع ةفوكلا نع جوخاو ريبؤلا نا ناطلس ىف

 ضيا اتخنا ناكو مهبر فظف عيبسلا ةناّجَج ىف اولتتقإور اقخ اب اوراث ةفوكلا لها
 رادم اب ٌبعصملا هلتقف_ريبزلا نب بعصم لاتقل طيس نب رحالا ةوصبلا ىلا هجو

 لالا نبع راسو نيقسو عبس ةنس هلتق مث ةفوكلاب هرصق ىف اتخ ا وصح ق حل بقاو
 هلرييابو ةفوكلا ككملا دبع لخدو بعصم لتقف ىنكسم ضراب اوقتلاف بعصم لاتقل

 و ثالث ةنسر يدزلا با لتقف يبؤلا نب هللا دبع ىلا فسوي نب جايا ثعبو اهلها

 ةنسلا كلت انلاب جاجا حو اًمايإو رهشا ةثالثو نينس عبست لثُق نا ىلإ  ةيواعم
 غرف ام ةنيدملا ىلا عجو مث لوالا هسيسات ىلع هانبو ةبعللا ىفو يبؤلا نبا ناينب ضقنو
 ةنس اهيلاراصف قارعلا ىلا هدهعب جاججما ىلا كلملا دبع بتك ين ةبعكلا ءانب نم

 ناكو نيعبسو تس ةنس ةييوعلاب ماودلاور يناندلا هل تْيرُصو نيعمسو سخ
 ةفحت يهم ةفخ ا!مالاقيو نيناهن ةنس ةكهعب ججاجاب بهذ ىذلا فاح اليس

 ةكيهم اههسا ناكو ميهلاحرو يهتعتماو جاحا نمر يثكب بهذ ليسلا نال ةنسلا كلت

 لبانسلا وبا لاق نينثالا موي, كلذ ناكو

 نيعلل ىكياو اًنوزحر ثكأ  نينثالا مويلثمىنيعرت
 نيقري نيلبج ىفارماوظ  نيعسي كابخم ا جرخو

 يوصل لعلب ليشلا'بعذو
 ازلا ةعقو تناكو ىيناهنو نيتنثا ةنس ثعشالا نب نمحرلا دمع ةنتف تجاهو

 لهس ىنثدحو ءاضيا اهيف مجاهجلار يد ةعقوو نيناهثو ثالث ةنس ةرصبلاب ةيو



 للاقا3 اجلا ووتسو تالت نتا وتو" وجتسيو سَ اعتست ماشلاب تحانو
 هتلتقف عهجو ىلع تلعقف اهغلبو هتحت هما تناكو ةبطرلا نباي ديزي نب دئاخن

 ديبعو وم ماو ةيواعمو كلما دمع ناورم دوف « ةاسنلا هتلتق نمف ٌةعيوهف
 روشيو مع ماو ؟محو ناهتع ماو نجرلا دبعو زيزعلا دمعو دوادو ًانابلو هللا دبعو هللا
 و للملا دبع دلوو ةويغملا ابا ىنكيو اًفوعضم ناكف ناووم ىب ةيواعم اماف ءادهتو

 اهلثم تيإوام ةبصعب كتنبا تحن دقل هتاومأ ىبال لياقلا ةيواعمو “اًوشبو ةريغم ا

 لجج هراج قنع ىنو نا بع فقوو «كانجوز ام اًيصخ تنكو ل هل لاقف طق
 توص عمسأ ل اذاف فقمف ٌثسعن او لاقف ًالجاج مقنع ىف تلعج يل هللاقف

 مل نمو ناحلا لاق ىيلع ام هسار كّوحو ماق نأ تيارا هل لاقف هب تحب لجيجا

 هيخا كلملا دبعل ىيطسلف ىلع ناكق ناورم نب نابأ اماو ءريمألا لقع لثم

 الف ناورم نب ورم اماو < نابأ نب زيزعلا دبع نابأ دلوف هطرش ىلع جاجا ناكو

 لتق وهو ناورم ىنب ٌّدشا ناكف ميكحلا نب ناووم نب ده اماو ءابقع هل لعا
 ناكو ةفوكأاو ماشلا مب قيلثاجل ار يدبر يدزلا نب بعصمو شالا نب ميهاربا

 دواد اماو « ةييما ىنب نم ةفالخلا لو نمو خأ دج نب ناووم هنباو ةريؤجلا لع
 « جدلا تاذ نم موعا لدب“ ليق هيفو روعا ناكو ناهلس ابا ىنكي ناكف ناورم نب

 ةرصبلا هيلا تّيض من ةفوكلا لع ناكو ناورم ابا ىنكي ناكف ناورم نبر شب اماو
 هلو ةرصبلاب تامريمأ لوأو هو اهب تامو سوطيرذالا برشو اهبلا صخش

 للملا دبع دعب دهعلا ىو و خبسصالا ابا نكيف ناورم نبؤيزعلا دبع اماو « بقع

 <« هللا "اش ىرأ هتف الخ عضوم ىف هتوخأ عم هركذنسو مع هنباو حيادم هيف رّيَتْكَلو

 ناورم نب كما دع اًماو لسم نب هللا دمع لاق «ناورم نب كلم لا دبع
 ناكو هوب نابذ ابا ىنكي ناكو هلخمبر جا حشو بقليو ديلولا اباىنكي ناكت
 وذو ظ15 قبالمو ةنيدملا ناويدأ ل يع تباث نم كيو: اكم ءلعج ةيواعم
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 هللا دبعو نهرلا دبعو ةكتاعو ميورغصالا هللا دمعو نايفس اباوربكالا هللا دبعو

 ديزم ماوركب اباو اًدّبحو ديزيو روعالا ةبتعو نامتعور غاصالا رغصا بقلي ىذلا

 شيرقالعا نم ناكو مثناه ابا ىنكي ناكف ديزي. نب دلاخ اماخ « ةّنْمرو نجولا دبع ماو
 ناكف ديزي نب ىجرلا دبع اماو ماشلابريثك هبقعور عشلا لوقي ناكو يلعلا نونفب

 « هدبعأو هنامز لها ل ضفا نم

 عبس نبأ و هو ديزي دعب ةفالخلا ىو ف ديزب ىب ةيواعم امأو < ديزي نب ةيواعم

 عاش وقي هيفو ليل ابا نكيو هوي نيرشع قاس نبا لاو موي نيعبرا ةنس ةرشع

 ءابلغ نإ قيل وا دعب دلإاف . اهلجارم ىبغت ذتف ىراؤأ
 ءريقك هدلو نم هويغ نم ديزي بقعو ديزي نب ةيواعم بقع الو
 يحل نب نإورم ماشلا ل ها عياب ديزي نب ةيواعم تام ايلف حلا نب ناورم

 فانم دبع نب سيش دبع نب ةيمأ نب صاعلا ىبأ نب يتلا نب ناورموهو ةيباجاب

 رضنلا ني كلام نبر هف نب بلاغ نب نول نب بعكن ب ةّوم نب بالك ب َىَصْق نبا

 كيرط ناك صاعلاى با نب مكتلا هوباو كلملا دبع ابإ_ةنكي ناورم ناكو ةناذكن با

 ناكو ناهتع ةفالخ ىف تامو ةكم عتف موي ىلساو لسو هيلع هللاىبص هللا لوسر
 ىلا هّيسو هنعلف هّرِس شفي ناك هنا هايا ىلسو هيلع هللا ليص هللا لوسو درط ببس

 مث موزكب ىبإ ةفالخو يلسو هيلع هللا ىبصىبنلا ةايح اًديرط لزب يلف جو ىطب

 و ركق نو ورشعو دحا ةيلولا حرم ين ناكو مهرد فلا ةيام هاطعأو ناهتع هلخدا

 يلص هللا وسر ضبقو رجلا نم اتلخ نيتنسل دلو ناورم ناكو < تانب نا

 يرحل | إو مت ةروحريشدزا نم ًاقاتسرر ماع نب هللا دبعل ى بوو نينس نام نبأ وهو '
 ةنولل لع لهتسا ةيواعم ىاكو ةفالخلاب ءل حيوب مث ىيترم ةنيدملا هل ىلو مث ةيواعمل

 ىباعم كاحضلا راص ناورم يو اف ةنانك م ىرهفلا سيق نب كاحضلا دابز دعب

 رهشا ةرشع ناورم ةيالو تناكو «ناورم هلتقف طهار جرم موي ناورم لتاقفر يبزلا
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 ةفولأاهعم لخدو هل ع يابو ةيواعم نسحما اصف ةفوكلا ضرا نم نكسم !وقتلاذ
 دبع ةرصبلا لعو ةبعش نب ةريخملا ةفوكلا لع لهعتساو ماشلاى ا ةيواعم فوصنا مث

 نيرشع ةفالخلا ةيواعم لوو هل احب نم لوأ وهو دايزل اههعهج منر ماع نب هللا
 لاقو ةنس ىيناهنو نيتنثا نباوهو نيتس ةنس قشمدب ىنوتو اًرهشا الا ةنس

 َكيِبْدلاَِىو تاباقنلا م تّلع تناكو ةنس وعبسو امن هلو تام قاع ب م هب
 هنع عطقناذ هتيلا ىلع هبرض ىميوصلا كيوبلا نأ كذو دلو هتفالخ ىن هل دلوي لو

 نوسْيَم هماو ةيواعم نب ةيزيو دلو مال ةيواعم نب نجلا دبع ةيواعم دلوف دلولا
 بقع الف نجلا دبع اماف ءةيفصو ةلُمرو اًدنهو هللا َّدبعو ةيبلكلا لدح تنب

 تنب هل_.راكوروكذلا نم هل بقع الو بقنم هبقلو قبعض ناكف هللا دبع اًماو هل

 ليق اهيفو للملا دبع نب ديزب اهجوزت ةكئاع اهللاقي
 ء لكوم داوفلا هبو ىّدعلا رذح لّزعتا ىذلا ةكئاع ثيبااي

 لبقاو ةفالخلا ىو و دلاخ ابا نكيف ةيواعم نب ديزب, اماو ءةيواعم رب تيزي

 لبق نم دايز نب هللا ديبع اهيلعو ةفوللا ديرب ايهنع هللا ى ضر ىلع نب نيسحلا
 ةبحر نيسحلا لتقف هلتاقف صاقو ىا نب دعس برم هللا ديبع هيلا هّجبوف ديزي

 ىنب نم ةنيدم اب ناك ن م جرخاف_رميزلا نبا ةنتف تجاغو هناوضرو هيلع ىئاعت هللا

 مهب ر اسفر هبزلا نبا لاتقل مظع شيج ىف قربا ةبقع نب لسم ديزي هّجوف م

 راس مث ةرحلا ةعقو ىهف مايأ ةثالث اهحاباو مهمرهو اهلها لتاقف ةنيدملا لزن ىتح

 سل بحل لوو دْيَدقِب نفد لصي ملو قيرطلاب قوتف ةكم ىلا ةبقع نب لسم
 ايا ءافوساو زلال ذم اور ساخو نينجا سف فوكس تق حا
 «ماشلا ىلا ىيعجار اوفكناف ديزي تومه.ربخلا هاتاو اهفقس طقسو اهرادج مدهنا

 ةنس قشمد لع نم يراوح كلهو اروهشو ينس ثالث ديزي ةيالو تناكف
 اًدلاخو ةيواعم ةيواعم نب ديزي دلوف « ةنس نيفالثو ناهن نباوهو نيتسو عبرا



 اما

 هيلع جوخ ديزي تام ايلف ىيقارعلا ىلع اًثالثو اهدحو ةرصولا ىلع اهنم اًسْيح ىنينس

 دوعسمل تق ايلف ىدزالا ورع نب دوعسمبر اجتساف هرأد نع هوجوخاو ةرصبلا لها

 اف هيتبنجتىدحا ىلع جرملا موي ناكو مكحلا نب ناووم عم ناكق ماشلا ىلا راس
 رتشالا نب معطبأر اتخلا هيلا هجو ةفوللا نم برق ايف قارعلا ىلع هّدر ناورمرفظ

 '|موشاع موي, هلتق ناكو هل بقع الو هللا ديبع لتقف بازلا برقب كيم

 « ىيتسو عبس ةنس

 «ةرمبلاب بقع هلو ناسارخ ةيواعم هألو »د دلاخ ابأىنكي ناكق دايز ذ نب نجولا دبع اماو

 بره دايز رب نايس وعلو « مهل بقع ال دايز نفع «هل بقع الكاب ءز نب ةريغملاو

 ةدارع نبال وقي ههفو ديزيل ناساوخى و دايز ىنب دوجأ ناكو برحو با هتينكف دايز نبأ
 لس ىلع ثيكب اًماوقا تطلاخو 0-0

 ا لباك داي ل يسم

 بقع الو ودل علتقف مب اتسم دايز هز نم لس اًضيأ هاو داوز نب هيزييو « بقع

 نب ةينعو هل بقع و فواجملا ىف ةكم قيوط ىن تام دايز نب ةسبفنعو ءءل

 يد رع بالا هكا

 جوزاكت هادسما دؤوا# ب ع حا

 هديري نسا ر اس سو ةفوكلا و اوم مع
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 دلوف نايفس ىأن ب ده امو «نايفس ىبأ نب دهحن « ةسبنع نب ناهنع الا ىهنم

 ةعقو تناكعببس ىفف اهلها هب سحنش ةيواعم نب ديزيل ةنيدملاب لماع ناكو ٌنامغع
 دهشو فكضي ناكف نايفس ىبا نب ةبتع اماو «نايفس ىبا نب ةبتع « ةرحا

 ةيواعم هآلو ةبتع نب ةيواعم مهنم دالوا هل ناكر صم ةيواعم هالوو ةشياع عم لج
 ءريثكة بتع بقعو لثقف ثعشالا نبا عم جرح اكو ةبقع تان“ ونمو ةنيدملا
 ةايسا همأو ةريخم ا ابا ىنكي ناكق نايفس ىبا ىب دايز اماوي دبر 7 ايس ا نيد ايز

 هما هريغ لاقو ناظقملا ىبا لوق اذه كس ىو نسيب ىف نورا تغب

 فئاطلاب متفلا ماع دايز كلوو ةركبىباركذ دنع اهتّصق انركذ دقو ةركب ىبا نب ةّممَس

 نبال بتاك مثر ماع ىبأل بتك منى سوم ىبال بتك مث ةبعش نب ةريغم ا بتاك هو

 ةي نواعم هيلا بتكيرس راف هالوف هنع هللا ضر بلاط نب ىلع رعم دايز ناكو سامع

 ىلا تلصو نعل هللاو اما بلاط بأ ىبا ىنيبو ىنيبو ىندعوتا هيلا بتكت هددهتي

 ب ةريغملا تام ايف اهلاهتلو ةرصبلا ةيواعم هالو مث « فيسلاب ايارض جحا ند جتل
 ىلع اهنماّسخ وينس ناهن ىووق هل اًعيج..رم لوا ناكف ىيقارعلا هل حجج ةبعش

 ىب لهس ىنثذح لاق «نيسؤو ثالث ةنس ىف ةفوكلاب تامو اهلامباو ةرصبلا
 نع ثيوحا نب ييؤلا نع مزاح نبريوج انثدح لاق جمالا انثدح لاق نه

 ىوط دق هتلغب ليع نالجر وا لجر هعمو ةرصبلا ريما و هو دابز انبررم لاق ديبل ى

 نايفس اباو اًدحيو ةريغماو نجرلا دبع دايز دلوف « ماجللا تحت اهقذع ليعلبحلا
 ديزيو ةديبع اباوعيبرلاو اًداّبعو ٌناهتعو اًلسو ةناجرم ايهما هللا دبعو هللا ديببعو

 اًقالثو اًديعسو مهارباو اًوفعجو اناباو ةبقعو ىصغلاو ارعو ةيواعم ماو ةسبنعو
 و ليبج طقرا ناكو صفح ابا ىنكي ناكث دايز نب هللا ديجع اماف « فيس

 أشنو هللاديبع اهيلا عفدو ىراوسالا هيوويش نم ةناجرم هّمأ جوز دايز ا

 نام هيبا دعب نيقارعلا ىو مث ناسارخ ةيواعمل وف هّنكل هيف تناك ةرواسالاب
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 ”افلخملا ءايسأ

 نب يم نب بوح مر فص ناهفس ىبا مساو « نايس بأن ب ةيواعم
 نب يول نب يي و يو جوس
 عتف ل يبت لسا نامفس وبا ناكو ةناذك نبضنلا نب , كلام نير هذ نب 6
 0 تبهذو فئاطلا تاقدص يلسو هيلع هللا ىلص هللالوسر هالو ةكم

 هنع هللا ضر ناهتع ةفالخى لا ىقب مث .وزاغملا ضعب ىف لسو هيلع هللا بص ىبنلا

 تاو نامت نياوهو نيثالثو نيقنثأ ةنس ةنيدملاب تامو توم نأ لبق تف
 سنه ةيواعم ماو ناليع سيق نم نزح تنب ةمفص نايفس ىبا ماو ةنس
 ىرخالاو فئاطلا موي تبهذ هينيع ىدح' نا لاقيو , ةعيبر نب ةبتع تنب

 ةلمو اههساو يلصبنلا جوز ةبيبخ ما دلولا نم نايفس ىف ناك ها

 نم ةعبرالا 'الوهو مح ا ماو ةّيِرْيَوُجو ةبتعو :يواعمو ةرخو كنهوو ريو ةذمأو

 لوم ىرخسلا ةلئرو فيريدامازو بيو هدوم هايتس سل 0
 9 هدفي يلف : دب موي وِسْأف ن اهفس ىبا تارك اماق « نايفسو يدع

 قلطاو مي لسو هيلع هللا ص ىبنلا قلطاف ىيراسملا نم جر َرماو نايقس

 «نايفس ىبانيورعل بقع الو لسملا نايفسوبا
 الو ر دب موي لع هلتقف نايفس ىبانب ةلظنح اماو «نايفسوبا نب ةلظنح

 ديزي هل طاقي ىاكف : نايفس ىبا نب ديزي امأو « نايفس ىبا ىب ديزي ءهل بقع

 نب نايفسوبأ ناكو_ر كب ىبأ دعب م هرقا مث ماشلاى لع ركب وبا ءدههتساو ريا

 /ملماع وعو ماشلاب ديزب تامو كومريلا موي ديزي هنبأ ةياز تع قتاقي بوح

 بقع )لو هيلي نك ام ةيواعم هاخأ م ىو مث ةرشع ىناهن ةنس كلذو ساومت نو عاطف

 دكلاخ هدنجت ىرايفس ىبا نب ةسبنع اًماو «نايفسىبا نب ةسبنع «ديزيل

 بقعي مل دالوا هل ناكو فئاطلاب بارشلا ىف ديسا نب دلاخ ىب هللا دبع ىبا



 [؟/وع

 وساكمهسلارسكي وا عب يس  ادحاو ةنانكلا ىف اًبهس تيقبو
 لياقلا و عو

 حيازن يو جاوزالا نم نهو  ٌةبقح تشع دقو انعبش ىننوع ديا

 «عياقولا ىنتبهش ناو ّىبع تعاتت نكسب ووو باشاعو

 نسح من مازخ نب ميكحو "همالسان سحو هنبأ ةيواعمو بوح نب نايفسوبا

 قنعهبو ىفيماقلل نهبح درت يزرع ماشع نب ثوحناو *ةمالسا

 نب نّصِح نب ةنيمعو «ىقثلا ةثراح نب 'العلاو «همالسا نسح مو رع نبا

 نب ىنايفلاو < ىرطبلا وع جيوب 2 *"سباح ى ب عوفالاو ودب نب ةفيذح

 نبويبجو «همالشا .نسح مث ةمرخ نب سيقو «ةمالسا نيسح م ىهسلا سا دم
 ءةمالسا نسح مث ييطم

 نيقفانملا 'اهسأ
 « كوبت 1 اطبخ ف جفضاملاجل وبر زلم نا اون نأ |نيذلا

 لوسول بتكي ناكى ذلا وبا وهو حرس ىا نب دعس «ِلوُنَس نبا أ س هللا دمع
 سالجلاو < ياوعالا رضاحو باو "ميكحز يزع ميو روفغ ناكم سو هيلع هللا_لص هللا

 بيطقرسىذلا وهو ىميتلا حيَلَمو «ةثراح نب ع بيبو “ تماص نب دّيَوْس نبا
 ون نب نختم «بهذ ني ا ىردي الف قلطناو مالسالا نع ٌدتراو ةبعللا

 نأك «عبزر نن ةربو « قريب نب ةَسّيَعُطو “ةقرسف ةقدصلا مت ىلعر اغا ىذلا وهو

 ءةكئالملال يسغ ةلظنحوبأ و هور اوضلا دج اون هلو مهسار_ ماعوبا
 نقلا هيف لؤنو اوفنخ نيذلا ةثالثلا *امسأ

 « ةّيمأ نب لالهو ؛عيبرلا ىب ةراومو "كلام نب بعك



 إس

 لاق مما اي لاق فقرزاأ ىزابلا لاق قرزا اي ةيواعم هللاق قرزا محا ناكو مهنيباو

 )| ميوكو تجر اهنلاف تا نييقلا وب تناكو اًيناهتع ناكو رجا بهذلا

 « ةثالثوا ىيثيدح يلصىبنلا نعر اح ىور دقو اًدباع اربخ ًالضاف ناكو 0

 نب ن ميا هنبإو هنع ىرورو يلص ىبنلا بحت دسا ىنب نم وف واف مرو نوح

 لهس ىنثدحو لاق مهلكاوبو مجرماسي ناورم ىنب عم ناكو صرنا ناكور عاشلا مرو
 دبع لاق طاق هيبأ نع ىطبخلا ءايركز وبا انثدح لاق ىعبصالا انثدح لاق دهح نبا

 اذه دخن بعلو ةبحح هل تناك كابا نا ىدسالا يوخىب نمل ناورم نب كلملا

 لاقو ىباف ريبزلا نبا لتاقف قلطناو ايلا

 شيرق نمرخا ناطلس لبيع 2 ىلصي الجر لتاقب ٌتسلو

 شيطوٍهفس نم هللاذاعم 2 ىرزو ّىلعو هناطلس هل

 «ىشيع تشع ام عفانب تسلو اًيحشيعاو اًنموم لتقاا

 مونع هللا ضر ةباحصلا نم هتومر خلت نم
 ىفوأ وأ نب هللا دبع ةباحصلا نم ةفوكلاب تام نمو خأ ىدقاولا لاق ده وبا لاق

 وياي دع تام نمر خأو «نيناهتو تس ةنس ىف

 حرم ةرصبلاب تام نمر خأو « ةيام نباوه لاقيو يعستو ىدحأ ةنس ىدع

 رخأو «ىيعستو ثالث ةنس لاقيو ىيعستو يعم لكلام نب سنا ةباصلا

 ةلثاو هتوورخات نمو «ىيناهنو نامت ةنسر سب نب هللا دبع ماشلاب تام نم
 نموطو ةنس نيعستو نامن نباوهو نيناهتو سم ةنس ماشلاب كله عقسالا نبأ

 هيلع للا ليم يللا ]علا قفا نب ماع ل دزلا سابع هولا سرر قطار ١

 اهلك نهاشملا قع عم دهشو ةيام ةنس دعب تامو اوم هآر نمر خآ ناكو لسو
 لياقلا وهو ةعجرلاب نموي ناكو هتياو يس
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 ىمرادلا لاقع نب ةيجان ىبراهح ىا نبراح نب ضايع فراج ضاع

 قيززفلا هجقيحان نب ةعصعص وخا وع ىمرادلال اقع نب ةيجان نيرراحو باو
 لاقف هكرش ىف لسو هيلع هللأى بص هللا ل وسر ىلا ىدها ىذلا وه ضايعو رعاشلا

 ءابقع هل لعن هلو نيكوشم ا دبز لبقا 8

 هتخايإرسيق نيروم ناكور َصُع نم ذياع نبرذنم وع ىدسبعلا ّيعَألا
 يكل ةلسرعا الضو ىلا قع جالا نا كلذو ةعيبو نم لسا نم لواوعو
 ىمهللإ وسو ىتاو عيشنالا لساف هرابخاب هربخاف جيشنالا تو يلص ىبنلا ىف ل الذ هيلع

 « ءايحلا او ىلحما هللا اههبح نيقلخ كيف ن ١لاقو ىلسو هيلع هللا

 سيقلا دبع نمّوَكْلا نب شنح نب ورع نبرشب وه ىدبعلا دوراجلا
 ءآذ هلبابو نابيش ىنب هلاوخاىلا هلباب رف هنال دوراجلا سو ثايغ 0

 رعاشلا لاق كلذلف اهكلهاف هلاوخا لبا ىف 'أدلا كلذ اشفف

 هيلعدللإ ابم_بنلا نامز ىف دوراجلا لساو لئاو َنّبَرَكَب دوراجلا درج امك
 هللا دبع هنباو دوراجلا ةبقع تيّهسف اهبلتقف بطلا ةبقعب و دعلا ىقلو يلسو

 تعهمتجاو سيقلا دمع سار ناكو هرصقل قانعلاو يطب بقلي ناكو دوراجا نبأ
 جاجا اولتاقف ذاباقتتسوب مهرما هوّلوف ةذوكلا لهاو ةرصبلا لها نم لياجقلا هيلع

 نب ليل رفشص رو دوراجما نير ذنملا هذباو هبلصف جاجا هذخان مهبرفظخ
 ىزامرخ باذكلا ل وقي هيفو سيقلا دبع دّيسرذنملا نب مكتلا هنباو بلاط نأ

 دوراجا نير ذنملا نب ميكح 7

 دولا داوجل وب داوجلا تنا دودمم كيلع دجلا قدارس

 دوعلإ ]صا ىف تبني دق دوعلاو دوج تييوو دوى ثبت
 «ساهيدلاب فرعي ىذلا جامي سبح ىف تامو ناليغ ابا ىنكيو

 سانلا بخان م ناكو يعل ىبنلا لع دفو ىدب علا سابعلا نيرا



 ااا

 ماس هللا وسر عمر ضحو هلم عتف لبق لسى سلا سأّدوِم نب سابعلا
 دالب ىلإ عجرب ناكو ليخلا_لع عوردلاو ىنقلاب فينو ةياهست ىف ةكم عتف موب
 ءثيداحا ساس ىبنلا نع ىور دق ةيهلج هنباو ةنيدملا لو نس نكسي لو هموق
 ىب ةلضن لاقيو ةلْضْن ىب هللا دبع وه ءهنع هللا ضر ىلسألا ةؤرب وبأ

 7 اًيزاغ ناسارخم تام هللا كببنع

 نشيؤق ثاريع عم خجزنس ناكو اه. يوفرعلو نقيرطلاب جربتاتلا قادما ناكل ازاكأل
 ناسح لوقي هلو ماشلا ىل

 كلاه نعد ظقب نابح رب ٌتاوف انثاعجناو انفاوطت ىف قلن ناف

 ةفّلوملا دعا ويح يح موي ددض ملاوي لاثو ممالسا نسجت تارفلا لساو

 ”ناَح نب تاوف مهنم مهناهيل ىلا مهذب سان سانلا ىم نأ مهيولق

 ينعلا فب نمر فتح لاب فكي هوبأ ناكو فلخ نب شانخملا وه شانك
 للاف ىانبا هل ناك» كنيه ىلع كلاهث. ىنجت اليلص هللا لوسر هل لاق ىذلا وهو

 اهيلعقيو ناَسيم دايزل ىو نْيّصُْح هل لاقي نبا كلامو تاياولا نايلي ديجعو
 'اضق ىإو يوبنعلا ىبا ناعم هدل لو نمور ءللاقيرتحأ ناو ةنش نيجزا

 دقو اًردق قارعلاب ى وم ىظعاز وويف شاش ا لأ ى اوم نمو « ديشرلل ةوصبلا

 هملف زوريف سارب ىنئاج نم جاج !لاقف ثعشالا نبامعم جرخو تايالولا فو
 نبأ مزه ايف سرد فلا ةيام هلف جاجا سارب ىنءاج مز وريف لاقف مرد فالا ةرشع

 ءل لاقن جاج ىلا هب ثعبف بلهملا نب ديزي هذخأف ناسارخى لا بره ثعشالا

 هدد وزياغل ناك الا ىدانف لاق ىنموت ناىلع لاق كلاوما_لع ىنرهظا

 ةبصق هلسي لعجو هيلع دش يث بصق هل ٌقْشف هدوماف هنم لحى وهف لام

 « تام ىتح علم او للا هيلع بص مث هدسجععطق قح ةبصف
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 ابآ عيابي نأ ابأ لسو هيلع هللا اص هللا لوسر ضبق انو ده ابا ىنكيو لساف ةدنك

 ثعبوركب ى نا يح ىلع هنماف هنماتسا ىتحر كب ىبأ لماع هبراخن هنع هللا ضرر كب

 وبا كلذ لعفف ةورث مأ هتخا هجوزيو ةيزج ميقبتسي ناركب ابا لاسف هيلا هب

 حجرخ ىذلا ثعشالا نب ده نب نجرلا دبع هنباو <« ىيعبرا ةنس تاموركب

 ء 'ايعلاو 'ارقلا هعم جرخو جاي (ىلع

 كوبريلا موي لتقو جتفلا دعب لسا ءهنع هللا ضر لهج_ أ نب ةُمِرْكَع

 ءمل بقع الو اًدهاج هنع هللا_ضرركب ىبا ةفالخ ىف

 نجولا دبعانا_ نكيو ةيواعم هلتق ىذلا وه ء منع هللا ضر ى دع نب رجح

 ىو لج ا دهشو ةيسداقلا دهشو م لسو هيلع غللا لص ىلا ىلا دفو نأ _
 ناعيشتي ن انبا عل اكو ةدع عم 'اًرْذع جرم ةيواعم هلققف | ىلع عم ىيفص

 عويستتو ثالث ةذس خجل ثق !ًبصر يبؤلا نب بَكضُم اههلقق ىجرلا دمعو هللا دبع اههن لاقب
 للفعو مقعي لجصلا ةطجوع قيدللا دبع رك ءق تلا هج وع نب هللا دبع

 مالسالاو لا موعدي مقيلا هعم بتكن اكو طوق بر ورع نب ةئراح ىفب ىلا يلص هلل
 لوسر لاقف هوبيج“نا اوبأو صولد لفسا اهب اوعقرو اهرلسغف ةفيحلا اوذخاف

 « طلتخ مالكو هفسو ةدعو لها مياروط ورا عصرا اان حاسما

 ةشبحل اوفنه وهلا ىلا ىوْسِكي ثعب نيذلا سر اف 'انبا نم ,هىليدلا أزوويف

 نهيلاب ىينتم ا سنعلا بعكن ب دوسالا لت ىذلا وهز وريفو اهيلع اوبلغو اهنع
 ىبنلا ىلع دفو دقو ىهايدلا ز وريف حاصلا لجرلا هلتق ينص هللا لوسر لاقف

 0 الالم اهيفرركذي ثييداحا هنع ىورو سو هيلع هللا_لص

 يرام وورق ساو و دوج ع ةلوونل ىو ل يق اما
 ميو وع هقاومأ - وو د عيب اس مل
 « بال يدي اديرودمز اع ايبا ةنيتنلإل را تي بار ةمرْكِع لاقو ثرحلا نبأ
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 فلا نيس ةدحاو ةياغ ىف ذخا هنا لاقيو اهيلع قباس ءاسبدلا اهل لاقي سرف

  ةرصبلاب بقع هلو لقت اهنع هللا ضر ةشئاع عمل جا دهشو ضرد

 ىثقعالا لاقل يفْطلا ٌنّيٌرماعر فان ىذلاو ه « هنع هلل ضر ةثالع ب قلع
 مث ملساف ىلسو هيلع هللاىبص ىبنلا ىلا دفو ناكو رماعىلا ثنا ام يقلع

 « اهب تاف ناووَح لع رمي هلبعتساو ملساو فرصنا من صيَقِب قحو درا
 نب كلام نب ةعيبر نب ديبلو ه « هنع هللا ضرر عاشلا ةعيبر نب ديبل
 ا بالكى نب دفو ىن ديبل مدق بالك نبرفعج

 هوغب عجرف هونبو ةفوكلا مدق مث اًوعش مالسالا دعب لقي 4و مدد تلاورو

 بالك. ربرفعج ىنب ءارىف نفق اهب تام نإ ى ا ديبل ماقاو ابلرعا ةيدابلاى ل
 ايهنع هللا ضر ىليع نوب ىرستلا ةحاصم دليلا ةيواعم لزن ةليل هتافو تناكو

 « ةنس نيسمو حبسو ةيام نبأ وهو تامو كأذ 0
 00 هيت ةرْبص نب طبقلو ه لاقي يقفتنم ا نب كِفأو
 عليقعيملا لع روع قو تيزر , ابا كيو ليقع نم قفتنلا

 هدنادلا يسب راك ءهنع هللا نضر ىناطلا ل يخل طيز موب كنك

 دلاخبعم ةدرلا ل اتق نهشو سو ههلع هللا ص ىينلا بجو لسأو ىنكي ناك هبو
 دهشو ملسو هيلع هلل بص ىبنلا بحاص ليخأا ديز نب ثّيرح كلذكو ديلولا ىبأ

 هلع طقوريخنأ ديز هاهسو سو هيلع هللا لص ىبنلا ىتا هناف ليخلا ديز 1 ةكرلا

 ىل لاقلسو هيلع هلل صىبنلا دنع نم جرخ ايلف ةّمبو ةنيذملا تناكو نيضرا

 « فنك يإوم ةيوارلا داو « تام هدلب غلب أف مْ ما نم ديز جنب
 ثحعشأ سو سيق ىو بركى دعم ههسا ءهنع هللا نر سيق رب كثعشألا

 ىدغف رسأد ههباب ارئاث جرخت هابا تلتق دارم تناكو ةدنكن مو هو هسار ثعشل
 وم اجر يعبس ىف سو هيلع هللا ىليصىينلاى لا فور يعب فالا ةثالثب هسفن

26 



 اك

 ةموخ مو تارم حبوا خا ىف لسو هيلع هللا لص بلا «دذجو اًحلّوم ضيا نامَعُن ناكو

 الن ناهيعن هديب ذخاف لوباىتح ىندوقي لجو الا لاقف موصب فك دقو لفوذ نبا
 لاقف ناهيعنل يق ىنداق نم لاقف هب يصف لابف ُلْبُف انهه لاق دجسمل ا رخوم غلب
 لاق ناهيعن ىف كلل له هلل اقف هأتاف ناهيعن تغلبف هذه ىاصعب هبرضأ را ىلع ملل

 حج لجرلا كنود لاقف قصيوهو نافع نب نامثع هب قاف هعم ماقف 'ُث لاق ين
 لاق ناهيعن اولاق ىنداق نملاقف ىينموم او يما سانلا لاقف هبرض مث اصعلاب هدي

 ءاّذبا ناهيعن ىلا دوعا

 ملساو ججرؤخنب_رماع نم ةفيلخ نب ةيحد وه ءهنع هللاضر ىيلكلا ةّرَحِد

 مدق اذان اكو هنسحو ةلاجب مالسلا هيلع ليوبج هبشي ناكو اًودب دهشي لو اًمدق

 « ةيواعم نايز ىلإ قبو هيلا ر ظنت تجرح لارصعم قبت  ةنيدلل
 خاّصشلا هحدم ءذلإ طبق نب سوأ نب ةبارع وه ءىنع هللا_ضر ىسوألا ةبارع

 نيرقلاعطقنم تاياغلا ىلا مسي ىسوالا ةبارع تيار لاقف

 ء دوف رفصتساف د موي ةباوع دهشو
 ةكم ىنادوس نم ناكو ةمسد ابا ىنكيو بربح ىف نحو وه قوه لئاق ّىشحو

 ىبنلاهلراقف السم يلسو هيلع هللا لص ىبنلاىتاو ةزمحلقق يطم نربي دبع
 لزنف ماشلإولا جرو اهتيصقت قيرطلا ىف هقيار اذا ثنكف لاق ىنع كهجو بيع يلص

 «ماشلاب بقع هلو ماى خي ماشلاب ٌدَح نم لواوهور فصعم ا سبليو مخ أ برشي ناكو ص

 لّوحن من ههوق دالب ىلع جر من لسان ْيَدُه نموه ةغبانلا نب كلام نب له

 ءبناكلا نارهم نبرمعل دعب هراد تراص مث ليذه ىف لد اهب ىنتداو ةومبلاى ا

 جرع دلاجك اكو ميس نم اهه اههنع هللا ىضر كلوعسم انبأشاُجتو دِلاجت

 ىبنلا ى ا همحاب عشاج ءاجو نيرجاهم ا نم دوعسم نب عشاج ةوخاو دي دش
 حشا تناكو ع تفلا دعب ةرجم لاقف ةّدم عتف دعب هعيابيل لسو هيلع هللإ اص
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 ةننب فوتو لبو عيلعتعللا لس عونلا هب جقافاؤدخ موي بلطملا دبع نب ساّبعلا وسو

 « ةنيدملاب بقع هلو ةيواعم ةفالخ ىف ىيسخو سج

 ايرت ناو َىنَع نم نْيَصُح نيزائَكو م « هنع هللا ضر ّىوْنْعْلا كتم وبا
 نب ةدابع نيبو هنيب يلسو هيلع هل ص هللا لوسر أو بلطملا دبع نب ةزه

 الاوط دثرمو بأ خراكو ةدابع جا تماصلا نبأ نينو دم هنبآ نيب ىخآو تماسلا
 و تس نبا ذٌمِموبوعو ةرشع ىتنثا ةنس ركب ىبا ةفالخف تامو سارلا عشر يثك
 عيجرلا موب صو هيلع هللا وص هللا لوسر ةايح ىف دثرم هنبا لتقو ةنس نيتس

 ”ةقيوضلاومبا ناو اذيهش
 نب بلّطلا نب داّبع نب ةثاثآ نب ىطسم يه ءهنع هللا نو. ةّثاثأن ب حّطسم

 ىيرجر كبو بأ ناكو اهلك دهاشللاو اًهُحأو ودب دهشو داع ابا نكيو فانم دبع
 «لطعم ا نب ناوفص هب ٌتَفْذَق ىذلاو اهنع هللا_ضو ةشئاع فذق ىذلا وهو هيلع

 ف سبر ادلا دبع ىم ةلمرح نب ا و « هنع هللا يضر طبيوس 5

 ىبنلا حض ىذلا وهو اًحاَزم ناكو اًدُحَأو يدب دهشو ةشبعلا ةرجاهم نم ناك
 قيدصلار كب ىبا عم جوخ هنا كلذو لوح هتّصق نم هباحاو لسو عيلع دلال يص

 ناك ودب دهش نم ناهبعن ناكو امكن مؤعمو ىَرَصب ىلا ةراجن ىف هنع هللا_خذر
 ىتظيغ ال هللاو اما لاقفر كب وبا + يي: قحل اقف ىنهطا طبيوس هل لاقف دازلا ىلع

 هل نبع هنألاقف ين اولاقف ىإ اًدبع ىبم نووتشت طبيوس مهلل اقف موقب اووف

 اودسفت الف هرقكرت ةلاقملا هذه يل لاق اذا نك ناف حوا يكل ئاق وهو مالك

 اوعضوف اواج مث صيالقر شعب هورتشاف لاق كنم هيوتشن لب اولاق ىدبع لع

 دق اولاقف ٌرُخناو يب ىزهتسي اذه نا نامهيعن مهل لاقف ًالبح هقنع ىف

 هذخأو صيالقلا مهملع قرف يعبتاف هووبخار كب وبا "اج اف هب اوقلطناو هكوبخ

 ء لوح كلذ نم هباختأو_وه كمضف هوربخا لسو هيلع هللا ص ىبنلا ىلع اومدق ايلف



 فل

 « دزالا نم كلام هوباو بلّطلا نب نب ثوخما

 فافخو ءاَذ ب تناكو كمأ ىلا بوسنم وه « هنع هللا ضر ةبذن رب تفاوش

 ارعاش ناكو ىلسلا ديرشلا نب ثرحلا نبرريمج هوباو هداوسل برعلا ةيرغا دحا
 « م. يزول ا قبو ملس ىنب اول هعمو ةكم عتف لسو هيلع هللا لص هللا ل وسر عم دهشو
 تناكة بابل اهل لاقي هل تنبب ىتكموه «هنع هللا ىضر يراصنألا ةَّباَبَلوبا

 نيقعافر لاقيور ذنم ا دبع نير يشب ههساو هل تدلو دقو باطخ ا نب ديز تحت
 ءهنبا بئاسلا نم بقع هلو لعل بق ليقو ناهتعل تق دعب ةبابلوبا نوتور ذنملا
 راهن ىوب ةدّرب ىبا تخل با "اربلا ناك ةراعو با ىراصنالا بؤاع رب ةاربلا

 اههنع يور دق ىرانبأ ءاربلل ناكر بقع ةدوب ىبالو ةعاضق م ىناع تدرب 0

 هداف وبمجو ه وق جياع اةفيوتم عزا ؛ازثلا قت دنوسو "وغلا ن
 وتو تاو ةعاضق ىنب نم نالجلا نم وه « هنع هللا ىضو ا 1
 بقع هل ىدذع نب نعم هوخاو ةيواعم ةفالخ ىف ةنس ةرشع سمو ةياه ىبا

 ةبلع بقل الجمل ىدع نب صاع نب حادا وبا صاع دلو نمو « ةماهيلاب لتقو

 « ةنس ىيناهو برا ن باو هو ةيامو ةرشعرعبس ةنس قووتو ثيدحت هنع لج ورم ابا ىنكيو
 سيع هبأ ناكو جرزخملا نم نهرلا دجع ههسا « هنع هللا ضر ربَج ىرب سبع وبأ

 اكو عيقبلاب نفدو نيثالثو عبرا ةنس تاهو مالسالا لبق ةيبرعلاب بتكي

 ءدادغببو ريثك ةنيدملاب هبقعو ءانحم اب بضخ“

 جلاصابإ_زكيو جوزخلا نموه ء هنع هدلا ضر ىاهنلا بر ْيبج نب تاوخ

 ةنس ةنيدملاب تامو ةيلعاجلا ىف ىئيحنلا تاذ بحاص وهو هللا دبع ابا نكي لاقيو

 هللا دبعلتُقو دْحُأ موب. ةامولار يما بيج نب هللا دبع هوخاو « بقع هلو نيعبرا
 ءمل بقع الو ذئموي



 إهلب

 نيحر.ريداجنلا اذ يس مهن دبع نب هللا دبع وه « هنع هدللا_رضر نوي داجلاوو

 ءاسكو هو اهل اداجن ما تعطق يلسو هيلع هللا ىبص هللا ل وسو ىلا_ويصملا دارا

 «للسو هيلع هللا ىص ىبنلا وصع ىف تامورخآب ىدتراو دحاوب رؤتاف ىينثاب

 ىبنلان ع ىورب يللا با ىبوم ويب ناك هنع هللا ىضر ىراقغلا يللا ىفو ميم

 محلا ابأ_ سف باصنالا ىلع حذ ام لكاي نا ىبا يفلاو با ناكو لسو هيلع هللا ل بص
 نمو اقيس لسو هيلع هللا لص ىبنلا ىناطعاف دبع اناو اًَنْيَتَح تدهش يم لاقو

 « مهسب ىف بوضي مو عاتم ا وح
 نم ناكو ىرافغلا ديعس نب هاجعج ره « هنع هللا ضر ىرافغلا ها يبه

 وينم ا ىلع وهو ناهنع اصع لواذتو باطغم ا نبيل اًويجاو نيوجاهلل هرقف
 و هيلع هللا ص ىبنلا عم لكأ ناكو هتبكر ىف ةلكالا تعقوف هّيثبكر ىلع اهرسكف

 لسو هيلع هللا ص ىينلا لاقف لقاف لسا دقو هعملكا نر ثكأفرر فاك هو يس

 يسوع حم ا

 عون 0 هوخاو ةنس 0 انام 2 نسا اموال

 هوس ابا ىنكي عوكألا نب ةلس نب سايا هنبأو < ىايفس

 تنوويحتحب نياوهو ةنيدللب هناوركك

 بو وسم وو +

 « ةنس ىيتسو عبرا نب وهو ةرشع ناهن ةنس ساو نوعاط ىن ماشلاب تاع
 هه, يرد هب سور و

 كتنب ةنيخ هما ىلإ بوسنم وه «هنع هللا_ضر ةَنِديَح رب هللأ لسع
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 و ناساوخو سراف ةماع جتتفا وهو نمرلا دبع ابا ىنكي ناكو ءايققم نوكي نا 2

 رقلا ذختاو و ماع نبا جابن ىدت ىهف اهيف سرغو جالا ذختاو لباكو ناتسج
 جابنلانييواهنينررماع نبا نومعب فرعت انويع طبناو ًقخن اهب سرغو يك

 اًرصق ابق برقب ذختإو َةَنْيَمَسلا رفح مر يفح ار فحو ةنيدم ا قيوط ىلع ةليل
 رفتحاو لو اًضايح تافرعب ذختاو هكوتف اوقاف هيف اواهيل ميز هيف لعجو
 هللا نبع أو هللا دبع ماب فرعي ىذلار خالاو قوسلا ىف اهدحا نيرهن ةرصبلاب

 ةرصبلاب هللا دبع ما ضوحو ىلسلا تلصلا نب اهسأ ثنب ةجاجد اههساو هما

 هل اول 1 ووو كك زفا> موزي عدلا ةديعإ ةزمبلاب تئانو اهيل بوسم

 قح قوسو *ام ىلع موي. لك درت اهتباد ىبع اهتجادح ىف ةارما تجرخ تكرت ول
 و عسن ةنس هتافو تناكور يثك هبقعو تافرعب نفدو ةكمب تامو ةّكم ىفاوت
 هيلع هال ص هللا لوسر نع وري مل هنا ىنغلبو ةنسب ةيواعم ةافو لبق نيس

 نب هللا دبع ىلإ صواو ديهش وهف هلام نود ل تق نم !ًدحاو اًغيدح الا سو

 تافرعب ضايج ا ,نم ذخنا اهب موق هيلع ىنثاف هتافو دنع رع نبأ هرضحوريبزلا
 درئسو ةقفنلا تكر ةبسكملا تباط اذا رع نبا لاقف ىهيلارظنف ضرالا ىف هراثابو

 قاقعيرب زامل وزر كنا ورا نوع نوسوط ووك أ, لاوه لعو «لعتف

 0 لا
 ءاهيلع هيفاكأ أ تثببحات دي ىدنع ناطيشلل تناكلاقف اذه ام هك ليقف رفعزم

 د ابا ىنكيو ةعازخ نم ورع دبع نيريه وه ءهنع هللا ضر نيام وذ

 اًضيا نيلاهشلاو ذ هل لاقيو نيديلا وذ هلل يقف اًعيج يدب لي ناكو
 قيركذ ىذلاو ه اذهو « نيدهلا ليوط ناك هناو قابوخ ا همسا نا لاقي دقو
 ىقق مث ةالصلا دعب ىلكت لسد هيلع هللا لص هللا لوسر نأ هيفركذ ىذلا ثيدحنا

 .ردب موي دهشتسا ىذلا ىيلاهشلا_وذ وه سيلو متئاف ام



 ذل

 اونّيبتف ابني قساف احم اونمأ ىيذلا اهيا اي ّلجو رع هللا لزناف ىهيلا حالسلاب

 لطبلا ةماهل بوضاو ةبيتكلل درا انال لاقف مالك بلاط_ن.أ نب ىلع نيبو هنيب عقوو

 لاقو« نووتسي 9 اقساف ناكن م اًموم ناك ن فنا ّلجوّزع هللا لزناذ كنم عييشملا

 عقوف ىينسر شع اهب ماقاف ماشلا ى ا جرخ سمش دمع نب ةيما ناكى بلكلا نبا
 تدلوق ىدوهي ةيروُفَص لها نم جوز اهل ناكو انف اهلل اقي ةيدوهم خلل ةما لع
 لاق كذلف ةكم هب مدق مثورم ابا هانكو هقحلتساو ةّيما هاعداف ناوكذ هل

 ةيروفمل م !س ىدوهي تنا اهنا هلتقبرمأ موي ٌةَبَعل لسو هيلع هللا_رصىبنلا
 رضا ىف .| نب دعس دعب ةفوكلا ناهنع هالوو بلغت ىنب تاقدص ىلع مع هالوو

 نامهتع دعا برشب هيلع او دهشف يكديزا لاقو ناوكسو هو اهلهاب ىلصف

 لزتعاو اهلزنف ةقولا ىلا جرخو ىلع عيوب قح ةنيدملاب لزب. لو هّدحو «لزعف
 ةفوللابو ةقرلاب هدلوو نيلبلا لع هربقو ةّقرلا ةيحانب تامو ةيواعبو اًيلع

 دنزلاب ريو ةماشلا وذ هل لاقي ناكو ةبقع نب ديلولا نب ورمي نب ده ينم

 ةرأ ابيع ىب فكردم هدلو ع :رمو كم حف موي يسأ خنق قب ةراع هوجو ءغق

 ا ءاورس ىم ناك ةبقع ىب نلاخ هوخاو ء كلاخ_ي.أ نب ليعاهسا هنع ىوو ىذلا

 « ةّيمأ ىنب نمب نم ىلع نب نسا ةزاذج دهشو ةكم تف موي مسار
 رماع ىب هللا دبع وه ناظقيلاو با لاق ءهنع هللا_ضرر ماع ىرب هللأ دبع

 ملساز ووك نبر ماع هوبا ناكو سيش دبع نب بيبح نب ةعيبر نبز يوكن با
 ةررصبلار ماع نب هللا دجع هذبا لع مهقو نامنع ةفالح ىلا قبو ةكم عتف موب

 قف نوعشم ناكو باّلعملا دبع تنب ءاضيبلار ماع ما تناكو نامثعل اهبلاو وينو
 قمحا دولوم فانم دبع ىنب ىف ام يشاه ماظعو لاقف ءّسِف بلطلا دبع هب
 «كنعن سو هيلع هللا ليم ىبنلا هب ىتا هابا ناف_رماع نب هللا دبع اماو ءهنم

 :جرأل ىنا لسو هيلع هللا رص ىبنلا لاقف هقير دردزاف هيف ىن لفتف ب'اقتف



 طلو

 قلاتق لعٌزمتسا ببسلا اذهبف ةيرق ىف زان ناكو هدلو م١ نطب اورقبو رقذما

 نيئالثو عبس ةنس ةفوللاب تامو هللا دبع ابا ىنكي باّبخ ناكو ىدقاولا لاق

 هو ىلع هربق نم لواو هو نيعبسو ثالث وا ةنس نيتسو ثالث نباوهو

 بقع هلو نيقبص نم هفرصنم هيلع ٌقصو
 ليبعلى وم وه ناظقملاو با لاق ءهنع هللا ضر ةَحمْلِب ىبأ نب بطاح

 دبع نب دسا نب بلطملا نب دوسالا نب ثوحلا نب يمر نب ديم نب هلل
 لاقي دزالان م نم هلصاو متفلا موي هتبتاكم ىداف هبئاك َّصْق نب علا

 ءبلاطى بأ نب ىلع هلتق ارفاكر دب موي دي نب هللا ديبع لتقور ملا مهل
 نّمح ابا ىنكيو زعل دمع نب دسا ىنبل فيلح كت نموه ىدقاولا لاقو

 ورقي دورا اي واع هيلع وهو والك هدب هديل كامو
 هيغل او مسجل سح ىنجا ةيعللا فيفخ ناو ةنس نيتسو سج نبأ ذئموي
 مارد ,انيد فالا ةعبرا تام موي كرتو هويغو ماعطلا عيبي اوجات بطاح ناك

 ,دُحَأ موب لتفو اًدحأو ادب دهش ةبعن ىلوم وح نب دعس هالومو « ككذر بغو
 دهع ىف دلو ثيدحلا هنع لين بطاح نب نجلا دبع هل لاقي نبا هل ناكو

 ويتسو لاه ةنسةنيدملاب تامو مع نع ىؤرو لسو هيلع هللا ىبص هللا لوسر

 « ةنيدملاب بقع بطاحنو ثيدحنا ليلق ةقث ناكو
 ةبقع نب ديلولا وه ناظقيلاوبا لاق « هنع هللا ضر ةمّقع ىب دكيلولا

 ىمسي اًدبع ورع وبا ناكو سيش دبع نب ةيمأ نب ورم ىبأ نب طيعم ىبأ ىبأ
 نابأ ثنب ةنمآىهو يما ةارما ىلع فلخن ورم ابا هاتكو ةّيما هقحاتساف ناوكذ

 زّيوُك تنب ور هَمال نامفع وخاو هو بهو اب ىنكي ديلولا ناكو صايعالا م
 قلطصلأىنبولا اًقدصم ىلسو هيلع هللا_لص هللا لوسر مثعبو ةكم عتف موب لسأ

 ملسو هيلع هللا ليص هللا لوسرر ماذ بذاك اكو ةقدصلا ىنوعنم لاقف هاتاف
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 نزاوه نبوكب نب ةيواعم نب و صن نموه ىرصنلا فوع نب كلام

 هيلع هللاىيص هللا لوسر مليعتساو لسا م نْيْنَح موي نمكشم ا سيئر ناو
 ءبقع هلو ىهيولق ةقلوملا نم نراكو لبالا نم ةيام هاطعإو هموت لع سو

 اهساابإ نيو َةبْشُن نب 3:4 ىفب نموه « هنع هللا ضر فوع نب ثرحم ا
 بازحالا موي نيكرشم ا ءاسور دحا ناكو سحاد بوح ىف ةلاها بحاصو هو

 الجر لسو يلع ملل لص هللا لوسر هعم ثعبو ههألسا نسحو كن ذ دعب لسا مث

 اسنالا ةيدب ثعبف ٌيراصنالا اولتقف مالسالا ىلا هموق وعدي هراوج خر اصنالا نم

 + بقع هلو هتؤرو ىلا لس ميلع ميل بسمعلل لوضو اهتيفدفز ايجي انيداقنلتو
 و دزالا نمىيبودلا ةبطاف ىبا نب بيقيعم وه « هنع هللا ضر ٌبِيِقُيَعم

 مث هدلب ىلا عجر لب لاقيو ةشدح ا ضرا ى ار جاه مث ةكمب اًميردق لسا نم ناك
 ردح سو هيلع هللا لص هللا لوسر ىنع نيّيرعشالاو ىرعشالا سوم ى با عم مدق
 مسو هيلع هللا يع هللا لوزير ياخ لع ناكو نافع ةفالجيزلا ف روروسح نيكو
 ماذجلهباصاو املا تيب ىلع هئاَثمُأ نم ناكو هنع هللا ضر باطغملا نب هل بتكو

 ناذ كيلي اهب ْلُك هعم لكايوهو بيقيعمل باطخما نب رمي لاق ديز نب ةجراخ لاق
 ء مو ُدِيِق. هنيبو ىنيبو الا ُهَْبكأ ل هكويغب ناكو ل كب ىذلا

 خب .ةاهعدعزل» دكعشر لي رم دفن ء منع املا رتيوي هيفا مرالا نب باح

 قط قوز 5 هتوتشاف ةكم عيبف ءاًبس هباصا ناكو هللا دبع ابا زكيو من

 دبع نب عابس ّماو باّبخ ّما لب لاقيو هققتعاف ةوُهُز ىنب 'افلُخ نم ةيعازخما

 قي عال ويلا هيت لويورجي ار هك مابا سدو هيرو اضل ١
 لأى بابخ يضنافروظبلا ةعّطقُم نبا انا "لهر اهنا م هإ هلو قرعلا دفع

 صرب هرهظب نآكو اّينَك الجر بايخ ناكو ببسلا اذهب ةرهز قب فلح_ داو عابس
 امزعن كارش هناك همد لاسف جراوخلا هلتق ىذلا يه بابخ نب هللا ىبع هنباو
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 اذا ليوط اكو فيوط اباىنكي ناك ءهنع هللا ضر ْئناطلأ يتاح نب ّىئدع

 هنم ىو هناكف باطخلا نب م ىلع مدقو ضوالا ف طخت ملجر تداك سرفكا بكو

 ذا ٌتيلسأ ةفرعم ا نسحاب هللا كمركا ىيرعا هللاو لب لاق ىنفرعت اما هللاقف *ًافج

 زيف ينسي لإ ق5 طوبدإ ذآ ثلدبقاو اوردغ ىلإ تبيقوو ؟ووكنا نا تفرعو اورفك
 لققو هنيع ُتِّيِقفف لجبا موي دنع هللأ ىضو ىلع عم نهشو « ىبسح, رينموم ا

 تامو نيف موي ىلع عم دهشو جراوخ ا عم رخآلا هنبا لقفو ذئموي ده هنبا

 قبي ىلو هيلع راتخم ا لصي #مراىصواو ةنس نورشعو ةيام هلوراتخما نز ىف

 دلو نم ىئاطلا يتاح بقع اهناو « ةرّيو ةدسا هّيّثنبا لبق نم لا بقع هل

 ء*اليركر هنب نولؤغي ثم يتاح نب مللا نبع

 حسو عيلعدلا لص منلاى ا دقو «هنع هللا ضر ٌىناطلأ يسم ا نب_ورمم

 سيقلا ووما هيف لوقي ىذلا و هو اهلك برعلاىهرا ناكو

 «هرتس نم ههفكع يرخم لت ىنب نم ماو بو
 اا هوم نزحروبت ضر ورذاشساو ةنس نيسؤو ةبام شاعو

 ناكو ليدلاو رع نب ةيواعم نب لفون وه « هنع هللا ضر ةيواعم نبل فون

 وَش طبات لوقي هلو لوالار اجفلا موي ليدلا ىنب ليع ةيواعم هوبا

 « لفون َنِاَقُتلا لور ماع او

 فو مديورم يامال ىف لفون رعو برعلا دوجال نون نب لسا هنبا ناك

 لسو هيلع هللا لص ىبنلا نع يورو قدنخا دعب ساو ةنس ىيتس مالسالا
 « ةيواعم ىب ديزي ةفالخ ىف ةنيدملاب تامو ثيداحا

 موي دهشو لسا للام نب فوعوه «هنع هلا يضر يجشألا كلام نب فوع

 هللا ضرر كب ى نا ةذ الخ ىف ماشلاى لا لوحو ةكم جتف موب عما ةيآر هعم تناكو قيْيَح

 « دم ابا فكي ن اكو نيبسو ثالث ةنس تامو كلملا نجع ةفالخ لواى قبو صج ؤنف هنع



 ل

 همالسا ىسح مثييبواق ةفّلوملا نم ناكو ةنس يئس مالسالا فو ةنس نيّتس

 رانيد فلا نيتسب ةيواعم نم هل اراد عابو نيسهو عبرا ةنس ةنيدملاب تامو

 دهشا >ٌقزب الا ةيلهاجلا ىف اهتذخا ام هللاو لاقف ةيواعم كُنُبع هلل يقف

 «نوبغملا انيا اورظنا هللا ليبس ىف اهنأ ي

 شاعو نول نبر ماع ىنب نموه « هنع هلا ضر قَّوْعْلا دبع نب بِطُيوح
 دهلاب تامو نيتس ةيلهاجا ىفو نيتس مالسالا ىف ةنس نيوشعو ةنس ةياماضيا

 مل اراد عاب بطيوح اكو بقع هلو ةيواعم ةفالخ ىف نيسؤو عبوا ةنس ةني

 نوعبرا امولاقر افيد فلا نوعبرأ ده اباي هلل يقف انيد فلا ىهعبراب ةيواعم نم
  همالسا سح مث يئرلق ةفلولا نم ناكو لايعلا نم ةسج هدنع لجرترانيد فلا

 ابا ىنكيور اصنالا موه «هنع هللاىضر ر ذنملا نب تباث نب ناسح

 بج وبنلا عم دهشي يل هنا الا مللسالا مدقتموهو ةيجّرْؤح ةكيوفلا هماو نيلولا

 هينيع ىيب اهاذسي ةيصان هل تناكو اًناَبج ناك هنال ًدهشم يلسو هيلع هللا

 ىفو ةنس نيقس ةيلهاجلا ىف شاعو هلوط نم هفنا ةثور هناسنب برضي ناكو
 ةيبطبقلا ةيرام تخا نم ىإ كح وب وهولا دبع هل كلوو « ةنس نمتس مالسالا

 وا دبع اكو نيوهش ست تاكو سو هيلع هلا لس ملا لوو نبا مهول
 ناكو ءدحا مدعم وبي لذ هدلو مولا نمرلا دبع نب ديعس هنباو ارعاش

 "وبلا وهف شوا اماقن تباق وت وأو :تناشيزب قييؤا اهولاقلاغي زرار تنازتر اهنتل

 نيسفخو اجب ىيطسلغب دادش تامو ملعلا هند ىووي ىذلا سوا ى ب دادش

 تباث نب ّىَأ امو هنع يووي ةقث داذش نب ٌلْعَي نم سدقملا تيبب هبقعو

 ا
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 نمو ىدقاولإ راق <2ل بقع لو ةنوعمرئب موي لتقو خيشىباب فرعي ناكف

 « ةنس ةرشع سو ةبام غلب لفون نب ةمرثكو ةنس نيرشعو ةياع غلب دوع



, 

 نم هقومر خت نمي دعي نمو هو ماشلا لزنو هنع هللا ضر لع عم نيف

 1711الى نودحل ىو وو ماو لق عدس لوو ةاصا
 «لهس نب ةبلعت قراحا ةمامارباو ةرارز نب دعسا كباب اصنالا ؤو ءهنيخ

 دبع رب :ةرم زب لازنلا غب نوره مه نوه. وع كح للا دكر تن و3 نب شاركع

 اال ٠ هيلع هللا ص هللا لوسر ىلا هلاومأ تاق دصب ةيبعاون ةرمونب هب ثعب

 وا ًالبتق هب ءجج دق يتاك هطهر نموعو فنحالا لاقف ةشنأع عم لها دهشو

 ةنس ةياماهذعب شاعف هفناىلع ةبرض بصف توم.ىتح هقرافن ا ةحلوج هب

 و « مالسلا ٌّدبعو هللا ٌديبعو هللا دبع دلوف ءابهصلا اباىنكي ناكو هب ةبرضلاو

 هيلع هللا ص هللا لوسر ىلع همودق و هيبا نع ثيدحلا ىوري ىذلا يه هللا ذيبع

 وبا هيف لوقي ىذلا وه هللا ديبعو هعملكأ هناو ىطوألا قورع اهناك ل بإب سو

 هثالع نباو ٌةقيِجام اذاواوسل لق ىلعالا دبع ىو موضنلا

 هثالث اداتوا هللا ديجع سبصلا ىف داز

 مات الف «نوفش ثواوو «* نوح نمز لداقلا وهو ةرصبل ةرصيلاب بقع هللا ديبعلو

 « نوفشلا ثواو نكو «ن وخل

 نبا دسان ب دليوخ نب مازح نب ميكح وه « هنع هللا_ضر مازجح نب مكح
 هللا ىصىبنلا جوز دسا نب دليوخ تنب ةجمدخ ىجا نباو ماوعلا نبويبزلا م

 درا هزاع قعا اناو هن ةرضع تالقب ليقلا ل بق :ُتدِلو مكح لاق لسو هيلع
 1 يلج ا مولع ةرفت عفوا نيخ دلل يع هننا جالي: ترا بدطلا دبع

 لتقور اجلا ههبا عم ميكح دهشو ىينس سم لسو هيلع هللا ل يص هللا لوسر
 الو[ ىتفلا عدي لساو حلا ايا نكي مكتخ اكو نجلالازاججتلا ىف ماؤحم هوبا
 مهنكو ميكح نب هللا دبعو ميكح نب دلاخو ميكح نب ماشع مو ذنموي هداوا



 ةنيدالب سو هيلع هللا ىلص دللا لوسر باح نم هتومر خات نم وهو ةنيدملا او
 اههالكور باج ىب دهحورباج نب نجرلا دبع ثيدحلا اههنع ىو نائبا هلىاكو

 « ثيدحلا لها هفعضي

 رخآ لجر ةباحصلا قرو ء هنع هللا ىضر بابو نب هللا دمع نير باج

 « ةريسي ثيداحا ىوو بابو ىب هللا دبع نبرباج هل لاقي

 اكلم تغب مَلُس ما هماور اصنالا نموه <« هنع هللا_ضر كلام نب سنأ

 تناكو سو هيلع هللا ىبص ىبنلا نع ىور دق كلام نب وبلا هوخاو جيلط ىلا ةارما

 نامت ىباوعو ةنيدملا مدق نيحلسو هيلع هللا ص ىبنلا هب تتا دق سنا ما
 و هيلع هللا لص ىينلا هل اعدو مالسلاو ةولصلا هيلع ٌضِبُق ناىلا همدخن ىينس

 و الامر اصنالا و ثكا نملى اذ سنا لاق هل كرابو اًدلوو لام هقز زر مهلا لاقف لس

 ةيامو نورشعو ةعضب ةرمصبلا جاجما مدقم ىلا هبلص نم مدق هنأ تريْخو اًذلو

 نم تنم دحاو لكى لر تح اوتومب ل ةرصملا لها نم ةثالث ىزاموا لاقو « دلو

 اايوطا رب سنا مو « كلام نب سناو ةوكب وباور دب نب ةفيلخر كذ ةيام هبلص
 هتافو تناكو ىلسو هيلع هللا_لص هللأ لوسر باعصأ نه ةرصبلاب تاه نم رخآ وهو

 «نيتنسب جاجا توم لبق ىيعستو ثالث ةنس لاقيو نيعستو ىدحا ةنس
 وشب كلامو سومو هللا دمعو سنا نبوضنلا سنا دلو نم ثيدحا ىورو

 رعاشلا ل وقي هيفو نيويس هابا بتاكسنار_يوم نيويس نب دهن اكو ءسنا
 مراقذالاس كأون نولئاسلاف ةبيهعجاري اف باوجلاىاي

 عراطلس اذ سيلو غاطملا وهف + قتلا اطلستزعو: وتلا وكب
 يدق لسد ابا ىنكي «هنع هللا ضر ونار ادي لت وورد نإ

 «ومسا#اور عراقنلا, ةزسازرب بهو تاس كولا
 لنهش م ناكو نالجت نب ٌىَدُص يه ءهنع هللا ضر لب ِهاَبْلأ كاس وبا



 م

 كليا دبع ةفالخ ىف ةفوكلاب تامو يلسو هيلع هللا لص هللا لوسر نع ىوري ةرهس

 دحاو ةرساكالا ءانبا نم ىيَمالغ نيادملا موي هل بهو دعس ناكو ناورم نبا

 وهور يهز وبا وهرخالاو هنع ىوْرُب ىذلا ةهيذب نب ىلع وبا وهو ةهِذّب اه
 «رباج اههقتعاف ريهز ىبا ىب دايز نب بلطلا دج

 هراومتم قاؤزم قاقيو قزمسموب يارس بعدل ضر دكا

 نذٌوم اذه ةرمس ناكو ةعازخ نم هّماو حم نب دعس نب جوع نب ناذوُ
 قشنتىن ا تيشخ اما ى ذا نيحرم ةللات: وذل وهو لموت: بلع للا ل صوتا

 ةاطيوملاو ءارفاكودب موي لتقيعِم نب سّيِنأ هل لاقي خا هل ن اكو كواطُيوُم
 ىبنلا ورماو نّيّْنَح دعب ةووذح وبا ساو «ةناعلا ىلا ةّوسلا ىيب ام نطبلا لفسا

 «قيسنيو عست ةنس فوتو ماوحلا كجم ق ويلا ىلا 0 ةكهب ناذالاب 0

 ىتكيو سوالا نمر اصنالا نموه ء هنع هللا_ضر عفأو رب جوخ رب عفا
 ىو قلحلا هناك اًدج هبراش فحم ىراكو قدنغلاو اًدُحَُأ دهشو هللا دبعابا

 ملسو هيلع هللا ليص هللا ل وسر دهع ىف هب ناك حارج نم تامو اهرفصيو هتيح

 ةعافر هوخاو « ةنس نيناهو تس نباوهو نيعبسو ثالث ةنس هيلع ضقتناف
 نيس هنباو عفار نيم هّيعو «لسو هيلع هللا ىلص ىينلا بحص دق جيردخ نبأ

 *« لسعة بلع هللا لص هللا وسو نع ايور دق ريهظ ىبا

 ورم نب هللا دمع نير باج وه ء هنع هللا_ضر يراصنألا هللا دبع نير باج

 نم ويبسلا عم بقعا دوو هللا دبع ابا ىنكي و باج ناكو دحأ مدع هوبا لتق

 ىورو لكذ دعب أم ذهشو اول او ودب دهشي مو ذئموي يصرغصا ناكوراضنالا

 ةريسلا لمان ال طلغ اذهور دب موي ىاحتا ىينم تنكقاق هنا ءنع ثيدحلإضعب ىف

 نعمويوهو نيعبسو ناهن ةنس ةفيدهلاب تامو ادب دهشي ل هنأ لع نوع
 مولا وان ايل لبر سوعي قطف ىاك دقوا ةنط قيييشتو حجرا ربا
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 كترأو ىهيولت ةفلوملا نم ناكو م اساف عاطملا قمحالا |سو ىيلع هللا_لص ىللا لوسر

 ةعيلط مزه ايلف هب نمأو أّبنت نيح دِلْيَوح نب ةحّيلطب قح و بوعلا تّدقرا نيح
 هنع هللا ضوركب ىباىلا هب ثعبف ىصح نب ةنيمع ديلولا نب دلاخ ذخا بوهو

 .ىقيو هنويرضيو ديرجلاب هنوسخخي ةنيدملا نابغ لعجت ةنيدملا هب مدقف

 ايلف ثنما ثنك ام هللاو لوقيف كئاهيا دعب هللاب ٌترفك دقل هللا ودع ىا ىو

 هتفالخ ىف ناهثع ىلع لخدو انامامل بتكو هنملبقف مالسالا ىلا عجر_ركبوبا هلك

 اناشخاو انانغاف اناطعا هناف باطخلا نب مي ةريسب انهف وس نافع ىبا ايهللاقف

 اشعلاى لا للزه مم ةريسب يضارلاب تنك ام كأذ ىلع هللاو اما ناهنع هللاقف اناقتاف

 ىمويو كئليلو كموي موصت لاق لاصولا امو لاق تنا لصاوما لاق ىإص انا لاق

 ةنييعو «راهنلا مايص نم قع وسيال يللا مايص تدجو ىنكلو لاق_سه ىتح

 «ناهع ةفالخؤ_يعو بقع هلو ىناثلا اجلا وهف ظاكُع قوس ىلع ر اغا ىذلا وه

 بيبح نب هس نب نهرلا دبع وع ءهنع هللا ضر ةوهس نب ىهرلا ذجع
 نزلا دبع متو ةيلعملل ل ع ى بلا اهم ل وكس را ووزعت يس
 لوو اهيلع تقرا عزوف دع اهتيتوا نا كتاف ةوامالا بلطن ؤهل لاقو

 نير هللاقي خا دل ن اك و «لباك ختفا وهو اهحتتفاف ناتسج و ماع ىب هللا دبع

 نيت بقع اههلو « ارو او عل 8

 ىفكيو ظرازخ نم حش نب ىألى نب نموه «هنع هللا ضر بذْنجن بز /ةرهس

 قوسز عوتخبلا# خلبخلا قوضبللا ما دنا للاقزو الرع ووو اَدْحَأ دهشو املعبابا
 هلهتساو دوس هماو لوحا ناكور انلا ىف اوم مكوخأ يلسو هيلع هللاى بص هللا

 ءاهب هبقعو نيقسو عضب ةنس ةفوكلاب تامو ةوصبلا ىلع دايز
 نب ةرهس ةباحصلا ىفو ءهنع هللا ضر بنج نوب ةدانج نب ةرمس

 نيوباجوبا وهو ىلذكن سملو لوالا ةرمس هنا: موق وظف, ب دنج نب ةدابج



 !اهرع

 هيثو (ةتماساغإ بوش ناكو مل انناذ كفا ادجحب و مهن كفو ف يىلسو ةيلع :ةللا ليص هللا لوسو

 ءامذهن موث > ناينب هنكلو دحا ١و لكم هلكه سيق ناك اف رعاشلا لوقب

 ىينالثو هئتالثإ اوناك يهنا لاقي عمك خاهشو عاقعقلاو ٌةَبِلُط لولا نود ناكو

 « ةبلط كلون نم ةمولا ىف ةبحاص يعد نبا

 دج رق هللاقي ناكو هلاهج ناقريزلا_ٌرهْشو دعس نب بعك رب فوع ىب ةلُدهب

 ريثكةيدابلاب هبقعو تانبو ةرذشو ب١ شامعو هب ىنكي ناكو سابع هدلوو
 ىفوثف هموق تافدص ىلع ناقريزلا ل يتسا يلسو هيلع هللا_يص هللا لوسر ناكو

 كلذكو يقم براك لاقي واو لكلام ابأ

 نصح يقع وني لتقو ل نافطغو اًدسا داق نصح هنبا

 ىيلغتب تعقو ةباح مهل تركذو ديرشلا الا مهلام نم مهل تقبلام قح_ورمت نبا
 ّىبنلا باه ينل خن نطب ىلع فرشا قحردب لآ ىف ةنييعر اسف لخن نطب ىلإ
 هارت سو هيلع هللا ىلبص ىبينلا ىتاو ةنيدلا درو هباحأو يلسو هيلع هللا لص

 ىنخداوق كاوج مى ندا نا ديراىنا لاقو هيف لخدي مو دعبي يلف مالسالاىل
 دقو مهدالبىلا هموقو ةنبيع فرصنا ةّدملا تضقنا ايفر هشا ةثالث هعَداوف

 ةنييعراغاف دلبلا ةارم ىيبجعلو واملضلا وم ,رفاخأا نمسو اوئبلاو اونهسا

 دوراجي هلراقف ةباغلاب تناكى تلا لسو هيلع هللا للص ىبنلا حاقل ىلع فاح ا كذب

 لاقو يرث اموهلاق هتوزغ مث هدالب ىف تنهس ادي تيؤج انم, فوع ىربا



3 

 ىجأ نبا فيص نب ةعيبر نب ةلظنح وه «هنع دللا_ظر بتاكل ةلظنح

 ناكو فْيْشونب مهل لاقي ىطب نم ميمت ىنب نم برعلا مكح ىفيص نب مثلا
 قبسلاو هنايتاب هموق صوي لعجت يلسو هيلع هللا بص ىبنلا ثعمم كردا نك
 ش لاقف ةنس ىيعستو ةيام غلبو سي لو هيل

 لهاج شيعلا ماسي ىل ةيام ىلا ةججنيعستشاع دق "ارما ناو
 هللا لوسرل بتكي ناكف ةلظفح امأو « ةيدابلاب مثكا تامو ةةفوكلاب بقع مثكألو

 وه يهضعب لاقو هل بقع و :تافو ةيواعم مؤ لا قبو: هو: عياعاخالا لع

 بتاكلا كلذب رشف اباتك ةرم يلسو هيلع هللا ىلص ىبنلل بتكو عيبرلا نب ةلظنح

 هل تناك فيص ىرب ةعيبر نب حاير ةوخاو « ةبح هلو يلق برعلا ىن ةباتكلا تناكو

 ءقعجلا ةروس تلزنف موياذل ناكو لف موي ىراصخللو موي دوههلل يلص ىهنلللاقو ةبح

 او لسا سيئر ناكو بيصخملا ىب ةديرب وه ءهنع هللا ضر ىهسألا 3 ديوب
 هللا لوسر ماعدف اهب ةديربو مييغلا عاركب رم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر_رجاه

 و هيلع هللا اص هللا ل وسر ىلع ةذيرب مدق 5 ارهاساف مالسالا ىل يلسو هيلع هللا لص

 ءور« ةيواعم نب ديزي ةفالحؤ ةديرب تامو دجتلاىنبي وهو ةنيدملا لس
 ماسح حرس ىبا مسا ءوقع هللا يجر جوس ىبأ نب دعس نب هللا دبع
 هيلع هللا لص ينلا هيلع ىلهيف لسو هيلع هللا لص هللا لوسرت بتكي ناك ىذلا وهو

 هللا [زمااه لغم لوفاس لاق عرطو اتكون عيفو ىو رووخغإ تقكيش يكسو يع دك

 ءاجنةءامضولا نم نامثع اخ ناكو. مكس قفا مؤ ةمد طسوة يلع دلل يس يمل و ذقن
 ناهثع هلمعتساو هنمأ تح هب لزب ملو يلسو هيلع هللا بص ىهنلا ىلا نايتع هب
 ء ىيقفانم ا نم دعس هوباو + ةيقيرفا حتتفا و هو_رصم لع
 وكي ور قبعإ و باذلاةنييبزفوانس وب صاعا لاب ىو مصاعب سيف

 ليمدقور بولا لها دّمس يلسو هيلع هللا ىلبص هللا لوسر هيف لاق ىذلا وهو لع ابا
27 



 |هل'

 ىورو + ةرلغلاو قراظ داي يزور غصالا ىراسحو بكالا نب اًسحو -و كيعس يهنم ةرشع

 ديعسوبا هتينك نا لفغم نب هللا دجع نب دايز نب ياخ نب هللا دجع نب ديك

 اذ هللا دبعو اًمعازْخو لقغملا مهن دبع دلوو قت دبع نم لقغم نب هللا دبع

 « ىنوما ةيواعم نب ةيواعم تنب ةَلّبَع اههساو مال يدان
 هللا دبع ابا نكيو اًضياوَكُم ةنّيْم نموه «هنع هللا_خر راسي نب لقَعُم

 نا وب كادر هركوتف وزع دازر قالو لقمر ةعوق رك ىو
 ةرصملاب بقع هلو ةيواعم ةفالخر خآى فوتو ىقعم لا بطولا بسني هيلاو هيلا

 «راسي' نب لقعم ى وم ديز نب بيبح وهو ىلعلا بيبح هيلاوم نمو

 هللإ !صىبنلا عم عتفلا دهشو عجن نموه ءونع هللا ضر انس و لوم

 نب لفون هلتق وتو ذُئموي ةّبَقع نب لسم هلتقف ةرحأ موي ىلا ىقبو ىلسو هيلع
 « هيلع لكذ دقحت هيلع سيطيو ا برشب ةيواعم نب ديزبر كذي جسما عال حلاك

 هل لاق ىذلا وهو اضيارَصُم ةنّيَوم نمو ه «هنع هلو نش ذناع
 دي باح خ لهو ذئاع لاقف يح باحصا ةلاثخ نم ىنا دايو ىب هللا ديبع

 « ةنيؤم ىف ةرصبلابر اد هلو « ةلاثح نم

 ىلا دبع ابا كيو َكُم ةنيؤم نم يه ءهنع هللا ضر ثرحما نب لألب

 ىيقس ةنس تامو ةيلبقلا ِداَحَم لسو هيلع هللا ص ىبنلا ععطقا ىذلا وهو

 « ةرصبلاب ءاجرالا ثددحأ نم لوا لالب نب ناسح ةنباو نوناهن هّئسو

 نم !وسيل نا اللة مسْوَأ م وه «هنع هللا ضر ّوَقُم نب ْن ائنَلا
 لاقي خضوع انكايعوتتوال ذكموي ُلِتقو م هايم تو قيلت يودتو رافع قلو
 نم ةعايجروبقو بركى ٍدْعُم نو رعربقو دلّيوح نب ملط بقو ناهذيفسال هل

 هللا وو نعى وون ملك رقم نب لقعمو نوقم نب دّيَوْس ناوخا هلو ىيهسمل

 < وما رو با وه نرقم نب لقعمو ةفوكلا يهنكسمو سو هيلع هللا م
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 ليقو ةارما نينامن صحا هنا لاقيو ةرصملا ناويد عضو نم لّواوهو ِنْرْفُم
 ءوس فرظىف ةيناهب ةلسع هللاو وه تلاقف ميمذموعا هنا هئاسن ىوم ةاومال

 قلل ةافولا هترضح ىنيح لاقو نيسم ةنس نوعاطلاب اهريما وهو ةفوكلاب تامو
 ةريخم ا ىب ةووُع هل دوو « كليبس ىف اهب تدهاجو كّيبن اهب تعياب ىنيمي هذه

 َىوُر دقو ةزهو موفعيورافعلاو اويخ ناكو ةفوللا ريما ناكو بوقعي ابا كيو

 ' اجه ام
 ناظقيلاو بار كذ « هذع هللا ضر ةِّيَمأ نب صاعلا نب ديعس نوب دلاخ

 ايورل كلذو ركب ىبا مالسا لبق لسا دنا هويغو ىفيَجعلا مداق نب صفح ب مني
 هيلا تراصف دِّمّيُر ىنب تاقدص ىلع لسو هيلع هللا ص هللا لوس هلهق او اهأو

 ىقح صاعلا نب ديعس لآ دنع لزي ملف بوك ى ِدْعُم نب ورع ُفْيس ةماّسيصلا
 صاعلا هوخاو كومويلا موي دلاخ ٌلِتَقو يرد فلا نيرشعب مهنم ىدهملا هارتشا

 اًمالغ هنبأ ن اكو هنع هللا_ ضو ّىبع هلل تاقلاور دب مدي اًكهشم لتُك ديعس نبا

 ناك ةيديعسلا بايثلا تيس اهبف َةِّيَج لسو هيلع هللا اص هللا ل وسر هاسكف

 اًنقنب نيرشعو نبا نيوشع نم وحن هل دلوو مظعلا ىف لبال شخ نم لوا ديعس
 ديعس تامو ورم نب للملا دبع هلتقىذلا قدشألا ديعس نبع هدلو نمو

 نار وخص وهو: قدشالاو بع منبال ةيواعملاقو يوبسوو حست ةزدس ىماعلا با

 ةيمأ نب ليعامسأ و دلو نمو ىن صوي ملو لإ سوا لاق هكوبأ كب صوأ نم

 ءةيامو نيعبرا ةنس تاغو ثيدح نع ى ورع ناك ديعس حزن وري خويا
 نافع ونب مل لاقيو هُم ةّئيَوم نم وع «هنع هللا_ض لقغم ىرب هللأ ىبع

 دبع ابأىكيو اًضيا َمَّلُس تفلاو ةكم عقف موي افلا تراصىفعي ةنيؤم تفذاو

 واو دايز نب هللا ديبع ةيالو ىف ةيواعم ةفالخ و خأ ىف ةوصملاب تامو نجلا
 دلولا,ىم هل اكو <_لسالا ةّوْرَب وبا هيلع ىلصي ىراو دايز ىبا هيلع نصي ةرا



 |0وء

 راشنب لوقي هيفو ناتسوبط ىدهملا هالو اعاج
 ين 1 اهل هّجنف  ىومالا ماسج كتقرا اذا

 مصخر جن ةويشعلا ل وقو ةدوصج رم ىلا ىناعد

 7 مش لبق ةناحئر حد مال نكا ى اوعز ىذلا ةولو

 ىلع ناكن اهنلا نا كلذور ذنملا نب ناهنلا سار ىلع لاب ىذلا وهو ةيله

 لابف معن اولاق بروعلا كلم اذها لاقف ماشبه هأر ةكمراص اهف جن برعلا نيد

 خا ثيرح نب رمل ناكو «وصنتو برعلا نيد نع لوحتن لذيل مسار ىلع

 رعاشلا لوقي اهيفو تحاور نب هللا دبع تخا ةحاور تنب ةرمع

 اهناذرا كسملاب خفنتو ءاسنلا تاورس نم ةرتو

 ءاوس لقي ملو اقح الالاق ام ناهنلا لاقف هوتكساف اذه لوقي ًالئاق عمسو

 2"صجو ةيبس نيب اهف ماشلاب ةليغلتقو
 همبعو هللا دبع ابا نكيو فيقث نم وه «هنع هللا_ٍضر ةبعش عش جوت ةريغل ١

 يلسو هيلع هللا فص هللا لوسر دهع ى ع مسا ةورع ناكو ىفقثلا دوعسم نب ةورع
 نمو هيبش وه لسو هيلع هللا لص ىبنلا لاقف هولتقف مالسالا ىلا هموق اعدو
 ذخاو ةليغ ىهلتقفر صم ىلا نيكرشملا نم اًموق بحاص ةوبغملا ناكو نيساي لآ
 اهلا دهشو ناوضرلا ةعيب نهشو لساف يسو هيلع هللا ىبص ىبنلا ىناف مهعم ام

 وباو ناسيم جتتفاف ةرصبلا م هالوو ةيسداقلاو كووربلاو ماشلا حوقفو ةه

 راسم كبد جتفاو عناسمم تس خرم نيويس نب دو باو: ىوصنلا نسحملا
 نب ناهنلا ةرسيم ىلع ناكو دنواهن دهشو ناذهوزاوهألا قوسو ذابقرباو
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 نيا ايد ذاه نيرادلا ىنب نم سوأ نب ميم و ه «هنع هللا ىضر «.ىادلاب#

 سوا ن ب مْيَعُن هوخاو لسو هيلع هللا بص هللا لوسر لع مدقو ةيَنر ابا ىنكيو ىمبلا

 + ارهساف عشت ةنسسفرشع ناكل اقيزاوللا ل قو هدرا
 ملسو هيلع ىلإ ص هللا_ل وسر عياب ةعازخ نموه «دنع هللا ضر قنا نبورع

 نمو ةفوالا نكاس نم ناكو اقيدح هنع ىورو كلذ دعب هبحو عادولا هج ىف

 ءدهاشم بلاطو بأ نب ىلع عم دهشو ناهتع ىلا اس نم ناكو بلاط ىبأ نب ىلع ةعيش
 عبو هتلتقف ةهح هُنَشهنف اراغ لخدو لصوملا ىلا بره مث ىدع نبرجن اعاو
 تعي دايز ىلا هلهمحو هسار لصوم ا لماع ذخاف ادم هودجوف هبلط ىفراغلا ى
 « دلب ىلا دلب نم مالسالا ىف لمح سار لواوهو ةيواعم ىلا دابز هب

 ورم ابا ذكيو ةليج نموه ءهنع هللا_ضر نجلا هللأ دبع نيريرُج

 و هعيابو ناضمرر هش ىنرشع ةنس لسو ههلع هللا ى يه للالوسو ىلع مدقو
 هللا إصىبنلا هيف لاقو هنسح ةمالا هذه فسوي ريرج لوقي رع ناكو لسا

 هلوط نمر يعبلا ةورذ ىف لقُي اليوط ناكو كلم ةحم ههجو ىلع لسو هيلع
 حصا اذا اهلسغيو ليللا نم نإرفعزب هتيح بضختو اعارذ هلعن تناكو

 قتح اهيحاونو ةريزج اب ماقاو ةيواعمو اًيلع لزقعاو رّبِتلا نوكل ثم يرختف
 ناكو ةفوللا بع سيق نب كاحشاا ةيالو ىف نيسخو عبرا ةفس ةارشلاب فوت
 كرش هيقل ىتح ميهاربأ مور يوج انبإن اَبأو ميهلربا اههذع ىووب نانبار وج
 نبا هلو ةريرهى أ نعو هذج نع ىور ليج ر يرج نور نب ةعرذ و باو

 ؟ نع فورم 2 علذلإفب

 نبى دع تنب جوزتو موز ىنب نم وه «هنع هللا يضر ثيوح هلا

 هللا دبع نبريوج تنب جّوزتو مرد ةيامنراب ىدعيحت ىدع يحوبع متاح

 اًذاوج ناكو ءالعلا نب مع هيلاوم نمو ميظعر كذو ةفوكلاب بقع هلو ليجنلا



 ليو

 كأنه تاي هر ل ىويعبس فيغ | غلبف بعشلا هيلع ذخاو ديدش عوج هباحا

 ناديه شعالاقف طق شيج هقلي ملام اوقلو_ يثكر شب دعم كلهو هللا ديبع

 جوعالا نامزلا بير ىهباصاو اوقزمت نيذلا شيجلاب تعمسأ

 عيوبك مووشو ةلونمإوش ىف + :يرامخ نولكاي ل باكب اوثدل
 ء يشن حياوندل لق يهلثيف .. اوقل اه دالبلا ف شمج قلي مل

 هللاقي ناكو حيبجن ابا ىنكيو ممَلَس ىنب نموه « هنع هللا ضر ةشسبع نب وم
 ومالا اذه ل بع ايي افيو هيلسالا قس ينلابب# ب اسأ ىيح هنالمالسالا عبر

 ورم ناكت لالب دبعلاو ركبوب راف ٌدبعو رح عةيوميلغ دال لم هللا لوسر لاقف
 0 وانا وعر مولا ان السلا عمرا واو قكيإر دخل ةسب نب

 انزالزوادك /ارقكو ةيتيسلاو قدطتلاو داو ودب تضم قح كادع لزم يف
 ءءدعب ماشلا_ نكس يلسو هيلع هللإ لص_ينلا ضيف ضيف ازف ةنيدملا سو هيلع هللا لص هللا

 نووخأ لوقيو هللا دبع ههسأ موق لوقي ,هنعهلا وخر ىهمألا وتكم أنبا

 ةيموزخم ةكئاع اههساو موتكم ما هماد قول نبر ماع ىنب نم سيق نبأ وهو ومع

 هيلع هللاى لص هللا وسو ناكو هرصب بهذ دقو و يسمب و دب دعب ارجاهم ةنيدملا مدق

 هعمو ةيسداقلا دهشو هتاوزغ ةماع ىف سانلاب صب ةنيدملا ىلع مذا دتسي لسو
 ءاهب تاف ةنيدللاى لا عجر مث عرد هيلعو "ادوس هل ةي
 و فوع نب ورع ىنب نمر اصنالا نم وه « هنع هللا ضر فينح نب هس

 اهب تامو ةذوكلا نكسي ناكو يقص بلاطى نب ىلع عم دهشو دعس ابا_زكب
 مك ىق لاقو اًفس هيلعوبكو بلاطو ا نب ىلع هيلع لصو ىبالثو نامت ةنس
 دعسا ههساو ثيدح ا و يثك لهس نب ةمامأو با هنباو ٌىردب هنا لاقو اًسِخ هيلع

 بقعو ريغ نوفب لهسلو « ةرارز نب دعسا همسا ناكو هما ىا هذج ساب ىّجس
 نا رو يدلل



 مع

-ٍ 
 الاوط نطبلا ميظع محاور ب هللا دمع ناكو ءاًيرس ناكو بيعش نب هبيعشو 3

 نمو « ده هللاقير خا نبا ورعد ناكو « ةينابزسلاب ارقي ناكو همعر خآى ىو

 «ناٍديو قوسب فرعت قوسو دلو ر صم هلوركنو ىإو اذ ناك ناَدْرو_ورع ىلاوم

 'ناكو هيلا بوسنم ةدلك نب ثرح ا نب عّيَفُن وه « هنع هللا ضر ةركب_وبأ
 ىلا ماو «م ةفالخ ىف تامو يلساو هل دلوي ال اهيقع ناكو برعلا بيبط ةدلك نبا
 نما كولم نم كلم يخ اى آل اهبهو ىرسكن اكو دووذنز لهأ نم ةئنمس ةزكب
 ص هلا )وبرر صاح ايلف دل اهبهوق ثرلا هاواحف فياطلاب ضوم نمل لا عج ا
 عّيُفن هممأو ةركبوبا ىدقف روحو هف ىلا لزن دبع اهيل اق هع

 اًعيهج اًبسُمف ماقاف ىقاف ىنبا تنا ثوحلا هل لاقف هسفن ىدي نأ عفان هوخا دارأو

 ىلا ثرحلا تنب ةدرا تبستناو نايفَس ىبا نب دايز ما ىف يمس اههماو هيلا

 اهنا اهعم جرت اهلهح ةرصبلا ةبتع ىفو ايلف ناوُرَغ نب ةبّثُع تحن تناكو ثرحا

 اكو ثرحاى ا باستنالا كوت «مالسا نسخ ةركبببا سا اذلف انايؤو يفت جفا
 1 دع يف ثرحا كلهو ىلسو هيلع هللا بص هللا لوسر ىو م انأ لوقب

 وركذ نيب نم اذلو نيعبرأ نع ةركب وبا فوتو احورسم_ٌيسي ةيهس جوز ناكو

 لسمو زيزعلا دمعو نجرلا دمعو هللا ديبعو هللا دبع ةعبس ينم بقعاو نا

 لوأو ةرسبلاب حلو دولوع لوا وهف ةركب ىا نب نجرلا دبع اماف « ةبقعو داورو
 امإو «ةعيبر نبرهاع ىنب نم اكبلا ىنب نم موث نب ةيواعم ةفوكلاب دلو دولوم
 هللا ديبع عطقأو داوسلا ديدش اكو مهعجاو سانلا لهجأ نم ناكف هللا ىيجع

 الا اذبا هاري نأ رمع فلحت ةعفد ىف بيوج ةياهعبس عم نب هللا دمع نب رم

 نب ككملا دبع ناكو هجوؤي هللا ديبع نوكي ىتح اذِلو جوزب لو هباكرب ذخا
 جزيدلا ةبادلا يفرالالاقيو هللا ديبع ىنعي قرشلا .رمل بقلب لوألا لو اوس
 باصاف ٌردعلا دالب ارغف نيعبسو ناهن ةنس ناتسجم جاجا هالوو هب ههّبش
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 صاعلا نب وربعل لمقو هل بقع 2و كومويلا مايا نم موي ىف لتقو نيباسلارامخ
 ىهو ةريغم ا نب ماشه ثنب ةلمرح ما هما اوكحاف لوقالاقف ماشه مالضفا تنال

 ام هدلوب دلاولاٌوصبو ىنم ىبا ىلا ٌبحا ناكو ةّيِوَمَع ىماو باّطخلا نب مع ةلاخ

 ءهدعب ثيقبو كومريلا موي نهشتساف هللاوإا انقبتساو ىلجق ساو متباع دف

 اعم هالوو ديلولا نب دلاخ عم نام ةنس يلساو هللا دبع ابا ىنكي ناكف ورع اماو

 ىلإ ةء ؛ 3 هللا لاقو مويب رطفلال بق ةافولا هترضح مث نينس ثالث صم ةيو

 ىلا ىدي هني جمللااببكم انتيهنو انيصعف انتوماوصتناف ىلإ اج الور ذتعاف

 عضو خاخس تياعلا عع نتسو اًدخ ضرالا ىلإ اود لاقف ىصوا م« ىنقذ

 موي نفذف ةنس ىيعبسو ثالث نبا وهو ضجقو تام ققح ههف ىف هعبصا
 فلتخا دقوز اجا ى ا سانلا قيرط ناكو ّجيفلا ةيحان ىف طقم ال بجر طفلا

 لو تيعتراو ثقب ةنس لبقو نويعدوإو قيتنثا قنش ليقف هتوه تقو ىف
 ءديعلا ةالصسانلاب لص من هللا دبع هلا بلع ًرصو نيسحو ىدحا ةئس

 ا يا

 م ةكم هنكسم ناكو نْيَفِيسب بوضي ناكو يقص هيباعم دهشو هيبال بق
 و سخ ةنس ةكهب ىنوت مث ةيواعم نب ديزي ىوت ىتح اهب ماقاف ماشلا لخد

 راد ىف نفدوو صم ىنوت لاقيو ةنس ىيعبسو نيتنثا نبا وهو نيتس

 «عقونسلا و ةفنس ة رضع اذنثا هينا ىمبو زرع نب هللا دبع نيب ناكو ةريغصلا
 انثّدحلاق هريغ اذه ّرسلا ىف هيبا ىيبو هنيب اًدحا فرعن او ده وبا لاق

 تناكلاق ح اص نب نسحما انثدح لاق مدآ نب ىب انثدح لاق هيوهأر نبا قاحا

 هللاديبع تنب ةرغ هتحت تناكو «ةطج ىهو ةنس نيرشعو ىدحا تنب ةيراجاخل

 ورم بيعش دلوف اًبّيعش ده دلوف اًدهص هل تدلوف بلطملا دبع نب ساّمعلا نبا

 افلا ىيسخ هّدج ةقدص نم دحاولا سلجم ا ىف ىسق ار ًيرس ناكو بيعش نبأ



 اه

 ىلا ر بع ىذلا ره ءالعلاو ةيلهاجلا ف اهرفح ناكو ةكم عطناب ىتلا نومهم
 ناسا عقتفاو ىراوذلا ىهسو يهاتقف مهلتاقف هسرف ىلع حبا نيراد لها
 «قرعدلا باهقسم_ءاقي ناكو ميغ ضرا نم ساهتبر م ةفالخ ىف ىنوتو سراف نم
 نبرماع نب لسح ى نب نم وعو كيز أبأ_ نكي ء هنع هللا ضر ور نب ليهس

 ةكرش ع وهو سو هيلع هللا ليص هلال وبن خب ىدحبولا رخيرتوإت وا يو

 يف ماشلا ىلا جرخو همالسأ نس ح مث ىهبولق ةفّوملا نم ناكو ةنارعج اب لساو
 ةفشلا عا ناكو ساو نوعاط نى اهب تا اذهان اطظغلإ# نبرمم ةفالخ

 هوخا ناكو « عفالا كلذكو ةفشلا قوقشملا لعالاو «لاجرلا نم هل بقع و

 ىبنلا اهيوزت تام ايلف هت ةدوس تناكو ةشبخملا ةرجاهم نمور نب ناوكسلا
 ورم نب لهس اههيخال بقعلا اهنا ضيا بقع ناركسلل سيلو للسو هيلع هللا يص

 ءةنيدملاب وتو ةكم حتف موب يلساو مم نبل هس ناكو ةنيدملاب

 نب لذون ىب ىدع نب سطم نبويبج وه ءهنغ هللا ضر مطم نيريَبِج
 واق ةفلرلا نم رافق مس اابا لكي ةنيدملاب تفلا ماع لسا صف نب فانم دبع

 نيسنيو حست ةلس تدافو: ةنيدنجلاب مضقلا, نوسة داعب ناكواعملس 14
 07 ناك يعطم نير ءيببج نب عفا هنباو «يهضعب لوق ىف ةردوهوبإ تام اههفو

 ىتالاق غرف اهف ٌسانلا ىرقي وهو قولا نجولا دع نب ؛لعلا ةقلحىف سلجو

 «مكيلاسواجلاب هلل عضاوتلا تد درا ىنكلو اللاق عيستل تسلج!ولاق كيلا تسلج يل نور

 ينفى يتاع والدفن فاعلا بزوج وطن هدفي هيو صاعلان بوم
 ةنافك ير ضنلا نب كلام نبر هف نب بلاغ ىب يول نب بعكن ب صيصه نبا
 رتبالاو رتبالاوه كئناش نا تلزن هيفف ىيئزهتسم ا نم هوبا صاعلا ناكو

 ىجاعلا وهو ةّرْتَع ىم ةغبانلا هماو «ءركذ عطقني هنا دارا دلو هلر سيل ىذلا

 نم ماشه اكو صاعلا نب ماشهو صاعلا نيورم صاعلا دلوف ءايلا تفذحن
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 |رعرع

 نم ىلإ نوكي نأ نم ىلا بحا ةرصبلاى ا ىريسم نع ؤنم ىف تدعق نونا
 هياكل دبات. يرزصللا اطيز هن يتك دقوا قش لما هيلع هد قصاعللا لوس

 رمان « ةنيدملاب ةيواعم ةفالخىف ىنوتو ينس 115 اكو لهما اهعم كهش

 لتنيوةهجفتو طل لاق اكو هتينك م هنا ماشع نوب ثوح ان ب:نبجولا دبع نيركب

 هرصب ةقشاو ةركررجكرا رولا و ورسسإو تؤم او ملضلل
 ء'اهقفلا ةنس_جو ةنيدملاب ىيعستو عبرا ةنس ةاجت هيف تاف هلستغم لخيو دعب

 منال ىداهلا_,س ةماسأ نب دادشو ه « هنع هللاىضر ىداهلا نب داذش

 تخأ سيم تنب_يلس دنع تناكو قيوطلا كلسي نمل ٌلليلرانلا دقوي ناك

 ةلاخ.ياوهو اًثدح اهيقف ناكو داذش نب هللا دبع هل تدلوف سيمت تنب 'اهسا

 ءاهسال ناتخا دلاخ ماو هللا دبع مأ نذ ديلولا نب دلاخ 0
0-000 

 ىب صيعلاى با نب ديسا نب باتع وه ءهنع هللا ىضر ا باتع

 هلههتسأ ينحل لسو هيلع هللا ص ىبنلا جرخ او ةّكم عتف موي م ةيما

 ركبوا ةفالخؤو لسو هيلع هللا بص ى بلا ضمق ىتح اهيلع لزي يلف ةكمرلع

 دلاخووخاو «رخالا توم اههذم دحاو يلعي ل دحاو تقو ىنوكيو باو وه تامو
 هللا يصىبنلا لاقف ديدش هيت هيف ناكو ةّكم عتف موي لسا هّيوبال ديس نبا
 نجلا ذبعو « بقع هل لو موهبلا ىلا هدو نو تاكا ناف اهي هدز مهللا سو هيلع

 اهريما وهو لحغلا نوستيب هّبش شيرق بوُسُحُي ره دهسا نب باتع نبأ
 موهلا كلذ ٌتُبِيِصَأو هَّفَك ٌباقع تلقحاف لتقف ةشئاع عم لهجلا دهشو

 « ههتانع ُتْقركف ةماهلاب

 داهض نب هللا دبع_ييوضحما عيبا ههساو هنع هللا ىضو يعرض نب ءالعلا

 وثب بحاص وضحا نب نومي هوخاو ةبماىنبل اًفيلح ن اكو تومرضح نم



 ام

 لاقيوذلاوهو ذنموي نووصختملا سانلالقا نأ كنيبو ىنيب ةيآ ص لاقو اضع
 نر هوها سو هيلع هللا لص هللا ل وسر ناكو نجلا ةليلو ىباوعالا ةليل هيف
 لخدي ناكف نيوشعو ثالث ةليل هيف ىلصيف هد بج“ ىلا هقيداب نم لؤنب
 ةجاحت الإ هنع جر ال مر صعلا لص اذا نيوشعو ثالث ةليل ءاسم سم ا

 ىذلا وهو «ىنهجا ةليل ليقف هلهاى لا عجريف جرم مث حيصلا لصي قتح

 ةليللا اهرسهتلا لاق هنارردقلا ةليل ىف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىور

 « ةيواعم ةفالخ ىف ةنيدملاب تامو نيوشعو ثالث ةليل تناكو

 ادب دهشو ةريغم ا نب ماشم نب لهج با وخاو ع ماش نب ثرح
 تباث نب ناسح لوقي هيفف مزهزاف نيكرشل ا عم

 ماشه نب ثراحلا ىجيم توجنف  ئتثدح و ذلا ةبذاك تنك مرا

 ماصو هرجط سارب اجنو مهنودلتاقي نأ ةبحالا كرت
 لاقف هواوف ىم ثوحلا رذتعاف

 توتو و قلاع كيكرجراما لاكررعللا

 ىدهشمى ودع روضي الو لققأ  ١ذحاو لتاقا'ناىنا ثلعو
 « دورس موي باقعب مهل يي هيف ةبحالاو يذع تددصف

 اديزابو و مطالبا يفق لوز ةفلوم ا نم ناكو ةّكم عتف موب ملساو
 انا ول امأ لاق ين اكبو قرف نوكبي ةكم لها هعبتاف هلامو هلهاب ماشلا ىلا مم

 هللا ىلإ ةلقنلا اهتكلو الدب مكب اندرا ام انراج اراجوا انرادب راد لدبتسن

 هنباو « ةرشع ناهث ةفس ساو. نوعاط ىف تام قح انه اًدهاجم لزب ملف
 ىلع لخدف ميهاربا ههسأ ناكو ده ابا ىنكي ناك ثرحا نب نجلا دبع
 'ايبنالا ءاهساب نييسملا ءاهسا ور يغي نأ دارأ ىمح هقيالو ىف باطخملا نب ا

 أل اهنع هللا ضر ةشئاع تلاقو مويلاى لا ههسا تبثو نجلا دبع هاهسف
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 ىبنلاعم مدق تح ْبُمُح ىلا اسف ربيع لسو هيلع هللا لس ىبنلاو عبس ةنس
 ويفض اذ ىيبكذملا ىيب ام ديعب مدآ ةريوه وبا ناكو ةنيدملا سو هيلع هللا لص
 ىهرو اًحاَرم ناكو هيراش ىفحنو اهيفعيو هتيحنر فصي يئينثلا قرفا يت

 فلختسا اهبر ناورم ناك لاق عفار ىبا نع تباث نع ةس نب داهح نع ناع

 نم ةبْلُخ مسار ىفو ٌةعذرب هيلع دش دق اراهح بكويف ةنيدملا ىلع ةريوه ابا
 انابيلا وواناووو ودمالا !ابج دق ققيرطلا لوقيف لجولا قليف_ر سوف فيل
 مهنهب هسفن قلي ىقح !ىشب نورعشي الف بازعلا ةبعل ليللاب نوبعلي مو
 لوقيف ليللاب ةشئاع ىلا ىناعد اهترو نووفيف نايبصلا زفيف هيلجرب برضيو
 ةنساقيو يسمو عست ةنس ىفوتو تيزب ديوث وه اذاف رظنافذ_بهالل قاوعلا عد

 < قريسيو عبس

 دايحوبا هتينك لاقيو ومع ابا نكي «هنع هللا ضر نهج ماع نب ةّبُع

 هعمس + شل ىرلاو ثكي ناكو ةنيدم ا لسو هيلع هللا بص ىبنلا مودق دعب لسأو

 اهلابنو اهباعج اسوق نيعبس كوتو تامو لسو هيلع دلل ىلص هللا وسر نم
 خبصي ناكو اهب هلاراد ىنبو اهب لزنف_رصم ىلا لوحنو ةبواعم عم نيفص دهشو
  ةيواعم ةفالخر خآ ىن وتو اهلوصا ىباتو اهالعا_يغن لوقيو داوسلاب

 اباىنكي لاقيو نجرلا دبع ابا ىنكي ء هنع هللا_ضر ّىنَهجلأ للاخ_.رب كيو

 نامت ةنس ةنيدملاب تام مهضعب لاقف هيف تام ىذلا عضوم ا ىف اوفلتخإو ةدلط

 ءةيواعم ةفالخر خأ ىف ةفوالاب فوت نورخأ لاقو نينامتو سمن با وهو نيعبسو
 فوغيو دج هيج ابا نكي عراك هنغهذلا ضر قرانا ىسيتابمإب هللا دبع

 ةئيهجو 21011111111
 اهدهشي مما اهدهشار دب ىف فلتخاو اًدّحَأو ةبقعلا دهش ةعاضُق نم اضيا
 ينو هيلع هلل لص هللا وسر هاطعاو ةنيدملا نم ديوب لع فاوعاب هلزنم ناكو
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 هاتاو ناهتع ةفالخىف ىلعي مدقو بهلىيا تنبو ماوعلا نبويبزلا تنب جوزتو

 لاخي ب لجل مع اكلك يردمفلا رغسماطعاج وح نب كايف وا

 ىلع لاقف هلام نم الجر نيعسنز هجو ةشئاع لج و هفركسع هل لاقي لمى ع

 نيمباو ماوعلا نب_ريبزلا نعي سانلا عبمشاب ثيلب ةرصبلا همودق هغلب ىبح
 رثكاى ا سانلا ناو ةشئاع ىنعي سانلا ف سانلاوطاو ةعلط ىنعي سانلا

 ناكو لعي ىب هللا دبع هللاقي نبا هل ناكو « ةينم نب ىلعي ىنعي الام سانلا

 اهينوي هتارما بنيز ىف لياقلا وهو وعاش ناكو ةّكم نم بوقلاب بيع لزنب
 بهذيس لك يدعبت الف ةئْصم بارتلاس منع كهجوب

 بنيز موبلا تناب دق لا اولاقو .اهتلخد امل باوبالا ترق
 ء بهذا ثيح اهقلا م ىتم سفنو اعياط بنيز تيلخدق بهذاا

 نوم اًبَوَع اوناكو و دقو ر طخ مهل باشه ىنب نوعدي نهيلاب موق عي ىل اوم نمو
 سو هيلع هللا لص هللا لوسر ةباح ىو « نميلا ىلا اوقناف ىلعي صاهسف ىالوخ

 <« فئاطلا اا ربت رعطقب هوما ىذلا وهو فيقث م ةرم نب لكي

 دبع وه ىدقاولا اقف .اووثكاو ههساىف اوفلتخا «هنع هللا ضر ةريوق وبأ

 لاقيو منغ دبع نب رمع دبع هربغ لاقو نجرلا دمعوه هويغ لاقو ومع نب هللا
 نميلا نم ةليبق نمو هو نيكس لاقيور ماع نير يم لاقيو سيف دبع
 ماو دزالا نم ناوُشُر نب هللا دبع نب ناثْدَع نب سود وهو سود اهلابياغ
 حُيَفَص نب ذعس هلاخ حو هما تسا دقو وسو ذا وما ةعينرتا يوب نب حْيْفَص تنب ع

 ءيجا تنكو اًنيكسم توجاهيو اًيتي تأشن ةرْووْه وبا لاقو هنامز لها ٌّدشا نم
 لنحاو اولزن اذا مدخا تنكف ىلجر ةبقعو ىنطب ماعطب ناوزغ ثنب ةَوْسْمل
 ةريره ابا ل عجو اًماوق نيدلا لعج ىذلا هلل نهاف هللا اهينجوزف اوبك اذا

 ةنيدملا همودق ناكف ءاهب بعلا تنك ةريغص ةوههب ةرورهى اب ُتيَنَكو اماما
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 هيلع هللا ىلص ىبنلاعياب نم لّواوهو دهاشملا رياسو َقَدْفَحلاو اًُحُأو او
 ناوضرلا ةعيب هعياب نم لوا ىدقأولالاقو يهضعب لوق ىف ناوضرلا ةعيب لسو
 ريع نب هللا دبع لاقيو ىدسالا نانسى نب نانس هنبا

 عم دهش بّيَلُكن ب ديز نب دلاخوه «هنع هللا ضر قراصنألا بويا و بأ

 روس لصاب و بقو ةينيطنطسقلاب تامو ةيواعم نب ديزي عم ازغو !روُرَح شبع

 قحريدُتو هيلع لبقت تلعجن ليخاب ديزير ما دهاج لاق هربق بَعو ةنيدملا
 لجر اذه اولاق ناش ةليللا ىككن اك دقل !ولاقف ةينيطنطسقلا لها فرشاف ب

 تيار ثيح هاّكفد دقو اًمالسا يهمدقاو ملسو هيلع هللا ايص انين باعصأر باكا م

 دهاجلاق ةككم انل تناك ام برعلا ضرا ىف سوقانب بوض الش بن نال هللاو

 « ةنيدمهلاب بقع هلو اورصف هربق نع اوفشك اولحص اذا اوناكت

 رباج نب ثوحلا نب ناوزغ نب ةبتعو م «هنع هللا ضر نوْؤُع نب ةّبْذَع
 ناليع سيق نب د5 ت1 ناريوصأم نب مالَس حا نزام ىنب نم

 نيروكذلا ةامرلا نم ناكو ارذب دهش نمو هو نيلوالا نيوجاهم ا نم وعو
 ةرصبلا لهسم تخاف عر ذالا مب جحر ماو ةوصبلا ًطتخاو ا ا

 نباوهو ىنوتو ةنس ىبعبرا نبا وهو ةرجألا ىف ةنيدم ا مدق لوط الج

 عبس ةنس مع ةفالخ ىف مَّلَس نب ندعم ةكم قيوط ىف ةنس نيسؤو عبس
 ءارْدَب دهش بابخ هالومو ةرشع

 ههأو نيرجاهم ا نم ةينم نب ىلبعي وه  هنع هللاى ضر ٌةَيْنَم نب عي

 تست يني زانق ول باخ لوي ةديرمل ا دب ةيدس وو اولا تبشت يقم
 نب ديز ىنب نم ةديبعى بأى ب يم هيبأ يسا ناكو ناوزغ نب ةبتع ةع ةينمو

 هلال ويسري لاقف ىلسو هيلع هللا ىبص ىبنلا ىلا هنباب ىلعي ءاجو ةلظنح نب كلام

 نههلا ل عي هنع هللا ىضوركبوبا بوو عقفلا دعب ةرجم ؟لاقف ةرعج ا ىلع هعياب
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 وعيه نيترج#ا ىف ةشبح ا ةرجاهم نم ناكو فانهم دبع ىنب سهثن دبع
 لعثاهجرلا .رسح ًلاوط ةفيذح وبا ناكو ةفيذح ىبا نب ده هكانه هل دلو

 ىف لزي مو ةفيذح ىلا نبا نافع نب نافع لفكو ةماهلا موي لتُمو لوح
 ناعاو هب بثو نم.دحا ةفيذح ىلا نب ديص ناك ناهتعرصُح الف هتقفن

 ىبا نب دهث بره ناهثع لتق اهف هيلا اوراس ىتحر صم لها ضوحو هيلع
 ىمجنا دلو ضوقنا دقو هلتقف ةيواعم ىلوه نيدشر هدجوف ماشلا ىلا ةنيذح

 ةريغملا دلو آلا ةعيبر نب ةبتع هيبا دلو ضرقناو دحا ىهنم قبي يلف ةفيذح

 « ماشلاب ىهناف ةعمبو نب ةبتع نب ديلولا نب صاع نب نام نبا

 و هللا دبع ابا ىنكي ملاس ناك ءهنع هللا ىضر ةبقع نب ةفيذح ىبا يوم ماس

 ملاس 'لو ناكور كب ىبا ىهبو مديد لشواعيلع هللا لص ىبنلا ىجأو ٌىرْدب وه
 وه يهضعب لاقو ةفيذحىبإال هءالو تلعجت ةيراصنا تناكو ةفيذحى ا ةارمل

 قر كذي و هف ةيراصنالا ةنيثبل ىوم ناكو_زخضصال ها نمل قَعُم نب ماس
 تحن ةنيثب تناكو ةفيذح ى بل هتالاوم نيوجاهم لا فر كذيو هايأ اهقتعلر اصنالا

 هبابسأ نم هيلا عجري 1ىذلا ةبياسلاو لاق «ةبياس هتقتعاف ةفيذحو ا

 تنب ةبطاف هيخأ ٌتنب ةفيذح وبا هجوزو هانبتو ةفيذح ابا وتف « ٌءش

 ناك ةفيذح ىبا ةارما هل ةقتعم ا نا موق لوقيو ةعهبر نب ةبتع نب ديلولا
 « هل بقع الو ةماهلا موي دهشتساو ةيطخ م ّْلَس اهنا

 ةهْرح دسأن م ناثرخ نب نصح نب ةشاكعوم نّصْخي نب ةشاكع
 ىبنلا اع تلخد ىّتلا نصح تنب سيق ما هتخاو ىصخ ابا ىنكيو ىردب

 قلجبجو ةرذعلاو ةرذعلا نم هيلع تقلعا دق اهل نباب لسو هيلع هللا لص
 ريغي ةذجاب لسو هيلع هللا اص هللا لوسر ِهرّشبو لاجرلا ل مجا نم ةشاكع ناكو
 ش.ريصخ ب نانس وبا هوخاو «ركب ىبا ةفالخ ىف ٌةَحاَوُبِب لتقو باسح
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 جلا كلذ فرعي سيلو ثباث ىب ومع نعر يوج ةاور بلاط ىأ نب ىبع حم
 ةنس ةنيدملا ىف هنع هللا ضر باّطخما نب ريع ةفالخ ىف ىفوتو هنوقبثي و

 هيسأىف فلتخ ناهيتلا نب ديبع هوخاو قاب بقع هل سملو نيرشع
 « كيِتُع موق لوقيو دّيَبُع موق لوقيف
 نم هنا موق لوقيو هللادبع ابانكي ناك «دنع هللا ضر ىسرافلا ىراهاس

 يلو سراف اذاح ىاهمصاوز مّرهما» نم سراف نم هنا موق لوقيو ناهبصال عا
 ةنس قدنخلا اهازغ ةازغ لوو اًدبع اههتاقوا ىف ناك هنال اًَدُحَأ الو ودب ىهشي

 تاياوولاضعب فو ناهثع ةفالخ لوا ىف تامو ًاليوط مع معو رجالا نم سم
 ا <« نييأدم اب ممم ةنالخ ىب تام هنأ

 لياقلا وهو لهس نب ديز وه هنع هللا_ضر ىواصنألا ةحاط وبا

 ديص جالس ىف موي لكو ديز ىمساو ةملطوبا انا

 ول جر فلا نمر يخ شهبا ىف ةعلطى با توصل سو هيلع هللا ى بص ىينلا لاقو

 اعوروم مدآن إكو مهبالسا ذخاو لجو نيوضع نيْئْخ موي َنَكَمو ةامولا نم ناك

 لهاو «ناهتع هيلع ىبصو ىهثالثو عبرا ةنس ةغيدملاب تامو هبيشوّيغي ل
 ل متَلَس ما تناكو ةريؤج ىف هونفدف هيف تاف وحلا بكو هنا نوووب.ةرصملا

 « احلم نب ماوح اهوخاو كلام نب سنا أ ىجو ةعلع_دا تحت اهل

 موي دهش ناكو ةَشْوَحنِب كامب وه «هنع هللا ضر ىواصنألا ةناّجد وبأ

 «قاوعلاو ةنيدملاب بقع هلو موهلا كلذ ىف لتق مث ةههسم لقق ىف كوشو ةلَهَسُم
 اًعادحد اًريصق اكو ةعيبو نب كلام وه ءدنع هللا ضو ىدعاسلا ديسأ وبأ

 ىقيعبسو نان نبأ و هو تامو هرصب بهذو يحلو سارلا ضيبأ ساولار عشر يثك
 < مالسلا ةنيدمو ةنيدملاب بقع هلو ىيتس ةنس كلذو
 هس هبه دو |
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 و ةنيدملاب ةيامو ةرشع ىتنثا ةنس تامو دي ابا ىنكي ناكف ىهرلا دبع

 باحمتا دنع فيعض وهو ديعس ههساو جيبو هللا دمع ىهجرلا بعل دلو

 «ريثك هثيدحو تبغب سيل ثيدحلا

 ديو عزي وهو لاقيو كلاق يؤيدؤيتوع ويه و هتعسللا قر "نر ىلاوا

 ناكو اًمالسا هراد لها رخآن اكو جرزخما نب ثرح نمر ماع نبريوع لاقيو
 « ماشلاب هبقعو ىيثالثو ىيتنث ةنس ماشلاب ت امو اوجات همالسال بق

 وو هللا دبع اباىنكي ءهنع هللا_ٍخر ىفقثلا صاعلا ىبنأ نب نامتع

 تضم ناوى اهيلع لزي يلف فياطلا ل يع لسو هيلع هللا لص ىينلا ءلهتسأ

 لتاقف' وت لازاضوفمريؤتعلاو ىزانق لع رع ءليبتساو ريع ةنالدخي زي ورا
 نافع نب ناهتع هعطقاف ةرصبلاب ناهثع لزنو كرهس ل ققف ىرذالا كرس
 «فارشا بقع هلو ةيواعم ةفالخ ىف تامو بيوج فلارشع_نثا

 ىفب ىوم ةهس نب ةهسم نب ده وه ء منع هللا ضر تلَشُم نب لايع
 سراف هل لاقي ناكو لهشالا ديع ىنبل فيلح جوز نب ثرحا نب ةثراح

 ناكو ةنيدم ا ىلع دا رف ةازغ ىف هفلختساو سو دهلع هللا ليم تاك
 دفاعا بيلو ياعملل وز هللا لوسر عم دهشو علصأ اًهيظع اًيوط دوس

 ىف هلعجو بشخ نم اًفيس ملسو هيلع هللا_يص هللا لوسر دعب 0

 نجولا دبع ابى نكي ناكو ةنقف ىف براح الو يقص 2و لهبا دهشي مو نفج

 عخؤمعبراو تالث وا فعبزاو تبن ةنس نماوفض نفباهب تامو ةنيدنلاب لوو
 ءتانب تسو موكذ ةرشع دلولا نم هل ناكو مكحا نب ناورم هيلع لصو

 نب ورع نب قب نم ناهيتلا نب كلام رع ناَهّيتلا نب َمْيَهْلأ وبا
 عسقْنإ سوال! موه مهضعب لاقو لهشالا دبع ىنمل فيلح ةعاضق نب فاعلا

 نوئِص دهش هنأ موقركذو لضفلا لسو هيلع هللا بص هللا لوسرل صرخ اكو
/ 



 رسال

 ع0 رايز قزوسواو نويتملا ةزس:قوتاو عياركلاب توصلا نسخ اياذسلا
 ىلا ىب لالب عفبأو اًيضاق ناكى سوم ىبا نب ةّدوب وبا مهنم دالوا ءل ناكو نيعبراو
 ةيامو ثالث ةنس ةدرب وبا ىنوتو هللا دبع نبر ماع ةدوب ىبأ ساو ًيضاق ناك ةدرب

 دبع نب سابعلا نب لغفلا تنب موثلك ما هما ىسوم ىبا نب ىسوم مهنمو

 «8 دوب ىنا نم سا ناكو هقينك عهساو ىسومو ا نبركبوبأ ىهنمو بلطملا
 ىرم ةريغللا نب ديلولا نب دلاخ وه ءهنع هللا_ضر كيلولا نب دلاخ

 ىبلا جوز ةنوُميُم تخا ةيلالهلا ثرحلا تنب ىوغصلا ةبابث هماو موزخ ىنب
 نبع بسابعلا ةارما لضفلا ماىهو وبلا ةبابت تخاو ماسيو هيبلع هللا ى لص

 ىفكيو ةفلو ف قوخو عبو لغو سايعلا ىب هللا دبع ماو بلطلا
 عم هلك كلذ ىف ناكو قدنخلا هلو ا“, اًدْحَأ» و اودب دهشي مو ناهلس با دلاخ

 لتق دلاخو ةعلطى ب ىراهتعو صاعلا نب ور وبوس راف دس اعلو نيكرشملا

 ظ 3 مهو ةهيذج ىنب لتقو با ذَا ةَحيَّلَط مزهو ةرّيوَت نب كلامو ةلّيسم
 لوبا ىنا هللا لاقو نيو وو ”اصييلاب ةنانك

 ةتوم مدي نيباسم ا ىمحو ماشلا ةماعو_ر متلا يع عتتفاو دئاخ ع نص ام 9
 لتقف ريثك ندع دلولا نم هول نيوشعو ىدحا ةنس صه تامو

 افحر اذكو اذك تيقل دقل لوقي دلاخ ناكو اودابف ًالجر يعبرا ىهنم نوعاطلا

 انأ اهو ىهسب ةيمر وا حرب ةنعطوا فيسب ةدرض هيفو آلا عضوم ىدسجىف ا

 ء ةانبجلا نيعا ثمان الذ_ريعلا توم. اكفنا فتحى شارف ىبع توما اذ

 ةردخم لا بوسنم كلام نب دعسوع ءهنع هلل ضر ىر دخلا ديعسوبأ

 نيريكذملا ةامرلا نم ةدانق ناكو ناهنلا نب ةداتق هّمال هونحاو نميلا نم ضو

 99كلاررا هم ديكس ورا تاموا شنو هيلع هللا_ص هللا لوسر ةباحص ىف

 اماخ زيشبو ديعسو نهرلا دمع دلولا نم هل اكو عوكالا نب ةلس تام اهيفو



 وذ

 «نيثالثو تس ةنس ىو الا ىداهج نم نولخ لايك شعل لهب ا ناكو ّلمجا كردي

 «ىناهيلا تنب ةيطاف هتخاو لق و وف تباث نب ةبس مأ اهلا تنب ليل هتخاو

 ٌىودب كلام ىب نانس نب بيهصوع ل

 مم نزلم نم ىفس هماو طساق نبرهلا ىف هبسن ىوتبثي ندم حمو
 ضراب قلزانم تناك بألا لع يرسكل لماع كلام نب نانس هوبا ناك ىهضعب لاقو

 وهو اَهيَيُس اويسف ةيحانلا كلق.ل يع مولا تراغاف ةريؤجا نم اهيلي امو لصولا
 هللا دبع هارتشاف كم هب تمدق مث يهنم بلك هتعاتباف مورلاب ًاشنفريغص مالغ

 نم بره هنا هدلو لوقيو ملسو هيلع هللا سى بنلا ىلا هب ثعبو ناعُدُج نبا
 لاق ىهبح ىب دايز ىنثدحو لاق «ناعّدَج نب هللا دبع فلاحن ةكم مدقف مولا

 هللا ص هللالوسو لاق لاق نسا نع سنوي انثدح لاق لضفملا نيوشب انثّدح

 0 سواف قباس ناهسو مورلا قباس بّيَهَصو بوعلا قباس انا لسو هيلع

 9و ليوطلاب سيل ةرهلا ديدش رجا َلجر بيهص ناك ىدقاولا لاق «شبحلا قباس

 7 متكلاو *انح اب ان برقر صقلا ىلا وهور يصقلاب
 خضماأ اهنا هللالوسري لاقف ٌدمو كيو اومن لكاتا يلسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هل لاق

 وهو لاوش ىف نيثالثو نامن ةنس ةنيدملاب ىنوتو « معىبنلا كش يرخالا ةيحاذلاب

 « بّيَهَص ونب ةراجو ىْيَّصو ةزه هدالواو «عيقبلاب نفذف ةنس نيعبس نبا
 نو هووعشالا وع ل فيق وب هدلا د يع وقع ةنغامللا ع ضو قوَخْشْألا ىسوم ونا

 هدهاشم لواو اوياساف ىييوعشالا ىف لسو هيلع هللا_ص هللا لوسر ىلع مدقو نميلا
 تيساو لع نم ىو لّقملا ةسوخ ةيفطلا ده و با لاق ةّيْفَط هّماللاقي ناكو يح

 سيق نبرماعو با مهنم ارهسا ةوخا_ سوم و ناكو ةنيدم اب تتامو ةيفط هما

 نع مروبا ورب مو سيق نب مهر وباو سيق نب ةّدوب وباو ساطوأ موي لتق
 طشلاو الث !روصق يسجلا فيفخ ىسومو با ناكو « نيش يلسو هيلع هللا_صىبنلا



 اول

 ةنس مع ةفالخ ىف تام موق لاقف هثوم تفو ىف فلتخاو هبيش ويغي هل ةيحلاو

 هيض لالا نيبسلا ديس تام موهلا مي لاقف نيرشعو ىيتنثا
 فق أ سرب دلو تمل نب ليَفُطلا ىهنم دقوا هل اكو مرام مئالخ ىف روتالل

 ورع نب دادقلا وم ناظقيلاوبا لاق « هنع هللا ى ضو لوسألا نب ناذقملا

 هاعدا ةرقز نب فانم دبع نب ثوغي دبع نب دوسالا ناكو نهيلا نم ةبلعف نبا
 هللا لص هللا وسر سراف ناكو هبسن ىلا عجو مث هيلا بسنف هل افيلح ناك هنال

 يي ثنب بلطملا دبع نبويبزلا تنب ةعابض هتحن تناكور دب موي لسو هيلع
 رفصي سارلا رعش ريثك ىطب !ذ مدا الاوط الجر ناكو ملسو هيلع هللا ىبص ىبنلا

 لابزل هياو ليا عووكلاب تاي دمحم + ناكيو ىفكأ اثورقم نيا هقيخت
 يا جشع ورا لعو عيويت الثو تالث ةذس ةليتللاب [نزفذ تح
 ىنب ةفيذح وه ناطقيلاو بال اق ءهنع هلل ضر ىراهلا نب ةَقْيَذَح

 ىنب نم وهو لاق هللا نبع ابا ىنكيو ناهيلا بقليل سح ناكور باج نب لْسِج

 ديس وو لهشألا دبع ىنب ىف هدادعو سّبع

 هراتقف دُحَأ موي نوهاسللا هب اطخ 0 راكم سا ةرنع فراخش ل

 ىب ةعيبو نبوباأج نب لسح ..رب ةفيؤح هويغ لاقو «ىاىأ لوقي ةفيذحو

 ةنيدملا ىلا برهف ههوق ىف امد باصا ناكو ناهلا وع ةووجو ةووج نب_ومع
 ثعشالا ووو ءةيناهلا فلاح هنالن اهلا هموق هاهسن لهشالا دبع ىنب فلاحو

 هيلع هللا ىبص هللا لوسر هوّيخحن سبع نم ةلجر ةفيذح ناك لاق هنأ نسحلا نع

 نبلاقر اصنالاى م تنك تْيش ناو نيرجاهملا نم تنك تْيش نا لاقف سو
 هوخاو وكب ةفيذح دهشي مو «راسنالا ف بقع ةفيذحو يونم تناف لاق اصنال

 لتقم دعب ةفوكلب ةفيذح للهو ادب دهشي مو اًذَحَأ دهش ناميلا نب ناوفص
 ملو امتع ين هءاجو نيثالثو تس ةنس نيادم اب تام ىدقاولا لاقو نامثع



 سرس

 دهاشملا دهش مث شهن ناك هنال اودب دهشي ملو لماكلاٌجمَسُي ناكو ولا
 رم نوب ملسو هيلع هللا ىبص هللا لوسو ةافو دعب ماشلا ىلا جوخ اهلك

 قفن ىف لوبي سلج هنا هتوم ببس ناكو مم ةفالخ نم فصنو نيتنسل
 هتومب انهاع اه هدلو نم لجر لاقو هدلجوضخاو هتعاس :.رمات انف لتتقإن

 لوقيرّئب ىف ًالئاق اوعهس انالغ نا انغلب ىتح ةنيدملاب

 هدابع ىب دعس جرز ديس انلتق دق

 هداوف طخ يلف ىييهسب هانيمرو

 دبع ابا نكي دعس نب سيق هدلو نمو « يحصل وهو شهن هنا لاقيو

 ىف ةنيدملاب ىؤوثو ثيداحا لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىووو كلملا
 « لالوأ اهنم هلو ؛ادردلا ا تنب هتحن تناك دعس ىب ليعسو «ةيواعم ةفالخرخأ

 راصنالان م كاحفلا نب تباث نب ديز وه ءهنع هللا ضر تباث ىب دكيز

 نجرلا دبع اباىنكي لاقيو ديعس ابا ىنكيو واجنلا نب كلام نب مَع ىنب دحا

 هيلع هللا اص هللا لوسو مدقو نينس تس نياوهو ثاك؛ب ةعقو ىف هوبا لق
 هيلع هللا لص هللا لوسر ضرع ر خآ اكو ةئس ةرشع ىدحا و هو ةنيدملا ٍلسو

 رمل ديز بتك دقو ءانفح نم فحاصملا برقا و هو هفح«ىبع نارقلا سو
 لاقي خا دل ناكو « ناورم هيلع ٌلِصو نيعبراو سم ةنس تامو باطخما نبا
 فلك انما ى هتديأو لاق, ديؤ ابا زنكي دنيو نب ةجوااهنداؤب ب تناث نربط
 ةنس نوعبس ىإ ةنسلا هذهو تروهت اهنم تغرف ايلف ةجرد نيعمس تينب
 موي تباث نب ديزل لتقو ةنيدملاب ةيام ةنس ىهو اهيف تان اهتلهكأ دق

 ء ةنيدم اب بقع هلو هبلصل دالوا ةعبس ةوحلا

 ول
 سارلاض يبا اًحادحد ناكو ولا سو هيلع هللا لص هللا لوسرل بتكو ةيلهاجا



 لهو

 نبي فعهلوو ةقوزلا خوزاو ةكم اوزرشو يما بق «اذلخ يهناو ناس
 مالسالا ىف دهشتسا ديهش لوارام ما ةيمسو « دالوا ىهنم مهل ناكو ةّيمأ

 هللا ير بلاط ىبأ نب ىلع حم نيب اع دهشو تقاف ةبرح لهجوبا اجو
 رياسواردب دهش نصر اعو 'هلسغي ملو لع هيلع ّلصو كانه نفّذو لتقف هنع
 اننثّدح لاق ىدايؤلا ىنثدح لاق « مو داما ىلص هللا لوسر عم دهاشلا

 لاقول نثدح لاقر بج نب موُثُلُك نب ةعمز انثدح لاق ديعس نب ثراولا دبع
 اوعجرت لالا لوقي يلسو هيلع هللا ص هللا لوسر تعمس لاق ةيرماعلا وبا ىنثدح

 نا اغراب ذئموي, قح ا ناذ ضعب باقر يضعب برضي !رافك ىدعب
 و انابج انيث ىىدي .ناكو لاق دجتملا ىف ناهتع و كذي ارايع تعمسو ةيراعلا

 ذئموي ناوعا ةثالث تدجوولف هبيعي لعفيو لعفي اذع الثعن نأ لوقي
 ىهنعطف ةبيتكلا لوا هب انا ذا نيص موي انا انيبف هلتقا تح هتيطول

 ردن دق راع ساو اذاف هسار برضف هسار نعر فغملا فشكناف لجر هتعكو

 ملسو ديلغطللا لصر رثلا عمس هنا ووري هنم لها اًمهش تيار اذ ىاقاق

 ليوط مدا الجر رام ناكى دقاولا لاق ءرآهغ قنع بوض مث لاق ام لوقي
 و هريغ لاق ناظقيلا ابا نكي نيبكنملا نيب ام ديعب نينيعلا لهشا ابرطضم
 نيعستو ثالث نباوهو نيثالثو عبس ةنس لققو ةمامإلا مويرامي نذا تعطق
 يوم طرقلا دعسو « هنع ىور دق رام نب ده هل لاقي نباراعل ناكو « ةنس

 ىلو ايلف ابقي ركب ىباو ملسو هيلع هللا ص هللا لوسر نهع ىف نوب ناكر اك
 ءدلوف ملسو هيلع هللا ص هللا لوسر نجم ىف نّدؤي ناكف ةنيدملا هلزنا رم
 < ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسو دجتم ىف نونو موهلا ىلإ

 عاين لوم ميَكَذ نب ةدابع نب دعس وه ءهنع هللا ضر ةداّبع ىرب ككس

 مْوُعلا حنو ةيلهاجلا ىف بتكي ناكو تباث ابأ كيو جيزنلا نم ةدعاس



 ول

 ضيبا اكىدقاولا لاقف هنول ىف اوفلتخاو « ةنس نيثالثو ناهن نباوهو ةرشع

 ناك ريغ لاقو لاجزلا لججا نم اططق !دعج نينيعلا ميظعر غثلا نسح ًالاوط

 ءايانثلا قارب ليج مدآ
 ا

 ىرم سيق ىب تماصلا نب ةدامع وع «هنع هللا ضر تماصلا ىب ةدابع

 ناكو يجرؤ ةَّلَضن نب ةدابع تنب نيعلا ةوق هماو ديلولا ابا ىفكيو جرزخم
 عم ةبقعلا دهشو اهلك دهاشللاو ودب دهشور شع ىنثالا ”ابقنلا دحا ةدابع

 مالا ل رفا جزم لوا وهو زّردب دهش تماصلا نب سوا هوخاو «نيعبسلا

 مدن مير وظك ةلع تنال اقف تلوح شعب ىف ةلوخ هت حالف ملعب ناك
 و حبرا ةنس ماشلا نم ةلهرلاب ىنوت اًمبسج ًليوط كيج ةدابع ناكو “ ةّصقلا

 ةدابع نب دهلولا هنباو ء ةنس نيعبسو نيتنثا نبا ذّئمويو هو نيثال
 نب كلما دبع ةفالخ ىف ىنوثو لسو هيلع هللا لص بنلا دهعو خأ ىف دلو
 ء تنقع ءلو تهدم ليل ةقث ناكو ماشلاب ىراورم

 سنع نم كلام نير ماع نيرساي نبر اع وه «هنع هللا ضر و ساي نبا

 نم دارم ةوخا يو ىّينتملا باذكلىنعلا طهر ميلا نم عجذم نم سنعو

 ابا فلاحو ةّكم نميلا نم مدقر ساب ناكو جذم نم ةريشعلا دعسو جذم
 تدلوف ِّْيَمْس اهل لاقي هل دما ةفيذح وبا هجّوزو ىهوزخم ا ةريغما ب ةفيذح

 ناولا ةفيذح ىا عم طلب اايعو كوسا كزي مو ةفيذحوبا هقتعاف اراه هل

 رساي نب هللا دبع هوخاو ةّيْمسور اميورساي ملساف مالسالاب هللا "اجو تام
 زج ةدلكو رم نزلا اور اًملع جاك اقروا سار لحب ةيمإلاو أ ةفلخو
 فئاطلا لها ديبع عم لسو هيلع هللا ىلص_ىبنلا ىلا فئاطلا موي جوخ مع

 قرزالل ةيمس تدلوف ملسو هيلع هللا ىبص هللا لوسر ىهققعاف ةوكب وبا ىهنمو
٠. 
00 

 نم مهنا ةيلس دلو ىىدا مت هّسالر ساي نراه و خا وهو قرزالا نب ةهس
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 ء ثفني نأ نم رمودصيلا ذب 9 لاقف_ر عشلا

 كسلا رب ب دْنُج ههما ناظقيبلاو بأ لاق « هنع هللا ضر ٌىراذِغْلا ٌرذ وبأ

 نب بدنج نورخأ لاقو ةدانج نيِرْيْوُب همسا ىدقاولا لاقو ريب هبقلو
 لاق فاك نب الهش ع وبا انتذح لاق باطغلا وبا رثوحو قاق ةدانج

 وباو تيجلاقر عملا نب شنح نع قاح"ى با نع تباث نب مم انثدح
 اناق نقرك / نم ىرافغلار ذوبا انا لوقي وهو ةبعكلا باب ةقلح ذخأرذ

 هيلع هللا ىلص هللا_اوسر تعهس يلسو هيلع هللا ليص هللا لوسر بحاص بودنج

 طاف قمزوهو "اج اهنك نم حون ةنيفس لثم ىتيب لعا لثم لوقي سو

 ةابنلمدنبع ياؤكب نب ةريخ ىب كيلم نبراغغ و هو ةنانك م ةليبقرافغو
 قدنخا او خل ل ارْذَب دهشي مو كمر ذوبا لساو ةهزخ ىب ةنانك ىبا

 مدق من لهاشلا هذه تضم ىتح ماقاف هموق دالب ىلا رعجر لسأ نيبح هنال

 تافةّديرلا ىلا هريس ىاهنع ناكو ملسو هيلع هللا ىبص هللا لوسر ىلع ةنيدلا

 نبأ تماصلا نب هللا دبعو « بقع هل سيكو نيثالثو نيتنثا ةنس اهب

 ءىصن ابا ىنكيور ذ ىاىخا
 نب سوأ نب ورم نب لمج نب ذاعم وه ءهنع هللا ضر لج ىب فاعم

 ىبزهس تنب دنه هّداو نجرلا دبع ابأ ىنكيو جرزخلا م وهو ىدع نب ذئاع

 هل دلوي مل مهضعب لاقو ردب سيق نب ر يوج نب هللا دبع هّمال هوخاو ةنْيهج
 نانباو تاعيابملا نم ىو هللا دبع ما دكولا نم هل ناك نورخآ لاقو طق

 يلا لد والعم قا ئةو وزع للهف رخالا مسي ملو نجرلا دبع اهدحا

 ديكو رفيق ياخ اريداقشاو ف: ةرضرألا ةيطلتب افدادو هكناكو هلي فعال ةديبع

 دهش ىدقأولا اقو ةنس ىيثالثو ثالث نبأ وهو ناعم تام لاق هنا بّيسها نبأ

 ىناهن ةنس تامو ةنس نيرشعو ىدحا وا ةنس نيرشع نباوعو ودب ناعم
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 ةبنع نب هللا دبع نب ةبقع سي وبا ىهنم بقع هلف هللا دبع نب َةُيّكَع

 طلتخا ودوعسملا نهيلا دبع هوخاو دادغبب تام دوعسم نب هللا دبع ىبأ

 هللا دبع وهف رغصألا اماو ربكالا ىدوعسم لا وهو دادخبب ثامو هرعرخأ ىف

 + ةَديَبَع ىبا نب كلملا دجع عوبا

 هللا دمعل.راكو ءابهذع هللا يضر دوكسم نب هللا دبع وحا دوكسم ىرب 0

 ىلص عنلا نع وري ىل مت مالسألا ميذق ناكو هيوبا دوعسم نب ةبتع هل لاقي خا

 ىنكيو هللا دبع هللاقي باهل ناكو رع ةفالخ ىف تامو اًئيش لسو هيلع هللا

 ناكو ن اور« نب كلبا دبع ةفالخ ىف اهب تامو ةفوكلب علونم نيجرلا دبع اا
 ناك بتع نب هلل دبع نب هللا ذيبع هدلو نمو اًهيقف ايتفلاو ثيدحمار يثك
 نه اًبف جرخ اذا هل موقي ىرهزلا ناكو رمزا هنع ىوري ىذلاو هو انلاع
 ظلغ اهزازعلا «يقفزازعلا ىف كلا هذ لاقف هل مقي م هدنع ام دفنتسا دق هنا

 هدلو نمو نيعستو ناهن ةنس تامو « فارطألا ف دعب كنا لوقي ضرالا نم

 7 لوأ ىف نراكو انلاع اًذهاز ناك دوعسم يرب ةبتع نب هللا دمع نب نوع

 ش لاقو هللذ نعربجو م فاكرالا ل3“
 انوعجرم ا لوقي ام قرافن +0 كشزييغ عة واقب ماو

 انينموملا "امد تمرح دقو 2 لالح همد مم اولاقو

 انيرياح نونموملا سيلو موج لها نم نمُؤم اولاقو

 هويرخ لوقي هلو يوعلاو بع إزرع نم ةلؤنع اذ اكو
 ىنمز الخ دق ىنا كئامز اذه هّتماع ىجرملا ىراقلا اهيا اي

 « نرق ىف دودشملاكب ابلا_ىدلىلا 9 هيفذ' تنك نأ هتفيلخ غلبا

 نك ىند اي اهلوا ةليوط ةيسوب هذبا ىجواو نسح غيلبر يثك ملك وعلو
 لوق ى هلا ديبع هوخا بتوعو « ةهازنو نيقي هنع ىأن نم نع هيأت نم

/ 
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 نما ةما لكل لوقي سو هيلع دللا ىلص هللا لوسر تعهسف ةديبع وبا اما رع وا
 بدلا ديا ىهللا لوقي هتعهسف ع اًماو ةّمالا هذه نيما حارجا نبا ةديبع وباو

 3و ساونَع نوعاط ىف ماشلاب ةديبعوبا تامو « لهجىباب وأ باطغملا نب مب
 الاوط ةيعللا فيفخ هجولا قورعم اًفيحن ًلجر ناكى دقاولا لاق ءدل بقع

 هكنرتعتسدابراووومخلا# خدلاز ءافحاب بضخ. اكو نيتينغلا مرثا انجا

 هيتينثب دُحَأ موي سو هيلع هللا ىص هللا لوسر ةهبج نم لاصن عزتنا ناك هنا

 ىكحو  مرثالا وه متهالاو ةديبع ى أ نم نسحا ناك يتها بر اف اتطقسف
 ةنس نيعبرإو ىدحا نباو هو ]رْذَب دهش هنا هموق نم لجر نع ىدقاولا
 « ةنس يسمو نامت نباو هو ةرشع ىناهث ةنس تاهو
 ليَذَه نم. دوعسم ىب هللا دبع ناك «هنع هللا ضر لوعسم نب هللا نبع

 ءافلح نم ناكو ليذه نب دعس نب مين نب ثرحا نب _ورونب مهنم هطهرو
 اًوُدب ياسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم دهشو نجلا دبع ابا ىنكيو ةرْهَز ىنب
 ورمل اهلام تيبو ةفوكلا ءاضق ىلع ناكو نهاشملا عيججو ناوضرلا ةعيبو

 ىينالثو ىيتنثا ةنس اهب ىنوتف ةنيدهلا ىلاراص من ناهتع ةفالخ نم اردص

 داكي اًريصق افيحن الجر ناكو عيقبلاب نفدو ةنس نيّدسو عضب نباوهو

 ”ارو اهلعج ةتوقرتخ لبي _رعش هلو ةمدألا ديدش ناكو هرصق نم هيزاوت سولجلا

 ءديدحلاب متختب ناكو هبيشريغي 4 ناكو هينْذا

 هين وره وزلا عببكاةلوحسم زب غللا دسع دلو خرفو:ةكوعنسم غب ءللا' دع« دلو
 رساقلا هلو نجرلا دبع اماف < هللا دبع نب ةديبعو باو هللا دبع ىب ةبّتعو هللآ

 مساقلإ عم دلوو نمرلا دبع نب نعمو ةفوكلا ءاضق ىلع ناكو نهولا دمع نبا
 هففلاب اًناع .راكو تام ىتح اًنيش قزتري مو ةفوللا *اضق ىلع ناكو نعم نبا

 اماو «هنامز ٌىبعش هل لاقي ناكو بسنلاو سانلا ماياورعشلاو ثيدحل او



 لفون نب ةقرو لوقي هلو ءدجو ةما ثعبي هنا

 ايماحرافلا نم ١ اروخت تبنجن اهئأوورمع نبأ تهناو تدشر

 لياقلا ورع نب ديزو

 « الالز ابذع ليحت نزملا هل تيلسان مل ىهجو تهسا
 ىب هللا دبع دنع تناكف ةكتاع اماف ديز تنب ةكتاعو ديز نب ديعس ديز دلوف

 ىب ديعس امأو «ريبزلا اهيلع فلخ مث باّطنحلا نب رم اهيلع فلخ مثر كب ىبا

 دحا وهو رمي لبق لساو نيلوالا نيوجاهم ا نم ناكور ّوعألا ابا ىنكي ناكف ديز
 ثناكور يثك ةفوكلاب همقعو ةيواعم ةفالخ ىلا قبو ةنخت اونهس نيذلا ةرشعلا

 ماوعلا نيرييزلا نب رذّنَلا دنع تنبو ىلع نب نسحما ىب نسحنا دنع ثنب هل

 لوقين اك ديعس نب هللا دبع نب ده هدلو نمو ءرذنم ا نب صاع دنع تنبو

 ةرحأ موي ةيواعم نب ديزمل لياقلا وهو عشلا
 ء تاوهشلل ةالصلا عيضم اي انم دلاخس يلو انيف تسل

 وهو نيسجو ىدحأ ةنس ىفوتور عشا ًالاوط مدآ الجر ديعس ناكى دقاولا لاق

 صاقوبا نب دعس هربق ىف لزنو ةنيدللاب هربقو ةنس نيعبسو عضب نبا فموي

 ء اهبر بقو ةفوكلا نكس نم ناك هويغ لاقو رع نباو
 ةديبع وبا ره ناظقيلا وبا لاق «هنع هللأ_ضر حارجأ نبا ةُدُيَبَع وبأ

 زن ثا !ىنب نم وهو ر ماع ههساو هدج ىلا بست حاوجا نب هللا دبع نبأ

 اهلئابق تقرفت رهف نمو شيرق يفر هف نيو ةنانك نب ضنلا نب كلام تيرر#
 ثرحو مالسالا ىف ةديبع وبا اهجوزو تيلسا دقور هف نب ثوح اى نب نم هماو
 هيلع هللإ ص هللا وسر باحصا ءايظع نم ةديبع وبإو نيبيطم لا نمر هف نبا

 ىبا ةمالا هذه نيماو ىيما ةما لكل سو هيلع هللإ_ٍيص هللا وسر لاقو ملسو

 ةديبع ابأ ّىبجاص ّدحا ل تيضر ةدعاس ىنب ةفيقس مويركب وبا لاقو ةديمع
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 1ك اماف 2 وركو وحتي تخب ةشئاعو ىعس نب بعصمو دعس نب ىسو*

 دايز:نب هللا ديبع ناكو ايهنع هللا ضر ىلع نب ىيسحلا لتاق وهف دعس نبا
 ةطياجاا وادب ةرمع ابأ دعس ىبب م“ ىلا ثعب راتخا مايا ناك الف هلاتقل ههّجو

 تا يبزال وعم يور درب نوزع وفول هلا قو نمو للعقل
 لتقف صفح ى اب صفح اوقحلاف لاق صفح ىبا سار اذه يعن لاق سارلا اذه
 جاجاهلتقف ثعشالا نبأ عم جرخن دعس نب دي اًماو « ةفوكلاب بقع علو

 منمزبنلاى وذو شيق ءاهقف نم دعس نب دج نب ليعاهسا هنبا ناكو اربع
 ءةيامو عبرا ةنس تامو ثيدحلا هذع ىوُرُب ناكف دعس نبرهاع اماو

 كيكبي ام هل لاقف هيبا توم دنع اكب هنا اوركذف لعس نب بعصم ماو

 ةيامو ثالث ةنس بعصم تامو ىنبذعي 8 هنا ىبر ىبع ىسقا ىنا ىنب اي

 عنوم نب داج ينم بقع هلف دعس نب ىسوم اماو + ثيدحلا هنع ىور دقو

 هنع هللا ضر ديز نب ديعسرابخأ

 لوب, نتمقن غلوب وزع عي دّيؤا نم نيعسوه ىيؤبا لاق «ليعس بسن

 نب بعكى ب ىدع نب حازر نب هللا دمع نب حاير نب طرق نب علا دجع
 ىبا باّطغلا نب ريو ةنانكن بر ضنلا نب كلام نبر هف نب بلاغ نب وُ

 ةارما باطخلا ماو ليفن نب باطخملاو ليفن نب ورم دلو لّمَفَن ناكو هيبا م

 ورح عرب طيز_ورع دلوف هيبا دعب هيبا ةارماليفن نبع جّوزتف مهف نم
 عقو ققحنيدلا بلطو ناثوألا ةدابع نع بغو ديز ناك باطخما ما هّماو

 جورخ اند دقف كدالب ىلا عجرا لاقو ميهاربأ نيبد هل فصوف ةريزجلاب لجر ىيع
 هثدحن سو هيلع هللا لص ىبنلا ىتل ىتح ديز ىقبف هعبتاف جرخ اذاف ين

 هللا ى بص ىينلا ىلا جوي نالبق كلذو اًديش ىرا اف ثعجر دق لاقو هثيدح
 ملسو هيلع هللا لص ونال اقف ىراصنلا هلتقف ماشلا ىلا عجر مث لاسو هيلع



 رس

 لام ىّتح ةايحلا جاع دق اة ةينعا وعبيروعا أ

 ءاَلَغي وافي منادي

 نيذلا ةرشعلا دحا دعس ناكوكر دب موي دهشتساف صاقو ىبا نبيع اماو
 هيلعمللا لص ينلا هك اعدو سانلا مرا ناكو ىروشلا باكا دحاو غنج اوين

 يو ةيلجءبلاق بم نونلا هلع جيو هتيمو ددسو هتوع) بجتسا مولا لاقن ىلفتف

 هللوو « هلاخ لجو لك تايلف ىلاخ اذه لاقو ىّمأو ىبا كادف مرالاقف هيوبا

 او واوا كو ةيسداقلا موي سانلا ىلع اكو ةفوكلا باطخحا ىرب ريع

 - ةليج م لجر لاقن ىيهاسملا ىلع هللا عتفف ةفيلخ فلختساو بوحلا

 صحم ةيسداقلا باجب دعسو ةَميِدرهظا هللا نات ىلا

 مبا نهنم سيل دعس ةوسنو ةريثك اسن تنمآ دقو اذباف»
 اكش مثهدي تسبيو سوخن ةيمر هتباصاف ةداسلو ُهَّدي انفكأ مهللا دعس لاقف

 ديلولا [عتسأو هلزع مث ةفولكلا هدعب ىاهتع هالو لو مغ مع هلزعف ادعس ةفوكلا لها

 انقمح ما اندعب ٌتَسِكا بهو اباي ديلولل نعس لاق هيلع مدق ايف ةّبقع نبا

 ىف تامو"اًئيشر كذ مث اورثاتسا موقلا ناو ٌتقج الو انسب ام لاقف كدعب

 تناكو سانلا باقر ىليع ةنيدملا ىلا لهن ةنيدملا نم لايما ةرشع ىلع قيقعلاب هرصق
 مكحملا نب ناورم هيلع ىصو اًنوم ةرشعلار خآو هو نيسؤو سج ةنس هتافو
 اًعمضبوا ةنس نيناهنو اعضب ّنسلا نم غلبو ةيواعم ةنيدملا ىلاو ذّئموي وهو

 « ةنس ةرشع عست نبا اناو تهسا لوقي ناكو ةنس نيعبسو

 نراك دعس تنب ةشئاع تلاق ىدقإولا لاق «هنع هللا_ضر لعس ةيلك

 ناك دعس نيرماع لاقو عياصالا نثش ةماه اذ اًظيلغ اًحادحد اًويصق الجر ىبل

 « هرعر خأ ىف هرصب بهذو اليوط مدآ دسج ار عش ثنا رعشلا دعج ىعس

 و دعس نبرماعو دعس نب دهيو دعس نير دعس دلوق ء لعس دلو



 مع

 لوقي لعجن عيوجتم ةقيسو 2 9 : ةسيخ

 موقت دعب ةءازمنا اهيفو ارح ايدضلو *اضمب اهدرونل نو

 «لتقي ميو ىفوت هناركذي ىدقاولا ناكو
 ىم ةأرما ايوُملا جوزت ناكف نهحرلا دمع نب ليهس امو «ىجرلا دبع ىب ليه

 لاقف ةعيبر ىبا نمر مح اهب ببشي ناكى تلا ى هو ىرغصلا ةيما ىنب

 نايقتلي فيك هللا كرع ليهس ابرغلا حمدنملا اهيل

 رامي لقتسا اماذازيهسو تّلقتسا ام اذا ةيماش ىف

 لوقي هيفو بارش بحاص ىراكو ليهس نبريتع ىهنم ةنيدم اب بقع ليهسلو

 الاخ ةجاجرلا تيطاعو اربح ادنلا اذوريتعلا تمدان تنااذأ رعاشلا

 دلاخو سو هيلع هللا لص هللا وسو ةنضاح ىرهيأ ا ىلا نبا وعر يبجو

 روسملا اماو 00 كلف لاس ديز ام 5 رجول دبع نب ديز

 فاق مزاط ناعما ورب هايس لاق < ٠ لعسشس ببيست

 كلام نير هف نب بلاغ نب ول نب بعكن ب هرم نب بالكن ب ةرْهَر نبا
 ىب ةيمآن ب نايفس تنب ةَنج هّماو قاحا ابا_نكيو ةنانك نب ضنلا ىبأ

 ديد رب تاعضدلو نف ةبتع اماف يمحو ةبتع ناوخا ءل و سيم دبع

 لياقلا وهو سانلارعجم"ا نم ناكو يقص موب ىلع عم ناكوموعا ناكو لاقرملا



 ليس

 ةجاهسلا ىف لاق ىنتدلج ؟ رش ّىا ىن هللاقف هيلع لخد الجر دلج هنا اوركذو

 ةنيدملاب لياق لاقف
 ةجاهسلا ف علس نبا دعس يئاحنا دلج

 ةجاح لك_ريما نم يعسل هللا ىضقف

 ةنسيعبسو نيتنثا نبا وهو ةيامو نيرشعو عمس ةنس ةنيدللاب وعش فوتو

 ىف اًرسع ناكو لاملا تيب ىلع دادغبب ناك قاحا وبا دعس نب ميهاربا هنباو
 « ةيامو نيناهثو ثالث ةنس دادغبب تامو ثيدحلا

 لمحو هاجو لام هل ناكف نيحرلا دبع نب ديبح اماو «نرلا دبع نب دّيَح

 ناك د يج نب نهرلا دبع هدلو نمو نهرلا دبع ابا ىنكي ناكو ثيدحلا هنع
 تام هنإ ]اقيو ىيعستو سم ةنس ةذيدم اب تامو ةنيدمل ا, شيرق تاووس نم

 «ةيامو سم ةنس تام مضعب لاقو ةنس نيعمسو ثالث ناو هو ةيامو خبزا ةنس
 لمت اهيقف ناكف نجرلا دبع ىب ةلسوبا اماو ءنجرلا دبع نب ةلسوبا

 ماشلابر نعج وبا هلتق ةيس ىنأ ىب رع هنباو هللا دبع ههساو ثيدحا هنع

 عيراة نس ةس وبا تامو مهعم هلتقف ةيماىنب نم هل تخا ىنب عم م ناكو

 «ةيامو عبرا ةنس تام هنا لاقيو ةنس ىيعبسو ىيتنثا نبأ وهو نيعستو

 لاقو اًعاجنن ناكت نمجرلا دبع نب بعصم اماو «نمحولا دبع نب بعصم
 لتقف *بعصم لاق ٌّدشا طق هتيقل سراف ىأ ماشلا لها نم لجرل كلملا دبع

 نباإوقي هيفو ةنيدملاب هتطرش ىلع ناورم عم كلذ لبق ناكور يبزلا با عم
 تاّنيقولا سيق

 بعصم ليللا رس نودو ىوهلا نود لاح

 بلع نلاصم ل: قلكا 7ع تةفاعقا

 هديب يم نب قيصخا باحصإ زوم خوجتلا هبع خب بعض كك ئدقاؤلاّلاقو



 ا

 دحاو ةثج اوس نيذلا ةرشعلا دحاوهو ده ابا ىنكي نهرلا دبع ناكو
 نرلا دبع دلو ئدقاولا لاق ء شرب هب ناكو ىروشلل اوركذ نيذلا ةّنسلا

 ةطيطيروو وشلل يويتالا عنس تاو ونس و شعب ل مثلا دعب هفوع ىبا
 ميسقاو مرامع ةفالخ ىف ىنوت ناظقيلا وبا لاق ء ةنس ىيعبسو سم نبا

 و مترد فلا ىبنامن هل ةارما لك بيصن غلبف ًيهسر شع ةتس ىلع هثاويم

 «ناقع نب ناهثع هيلع قصي نا ىسواو اًدبع نيثالث دحاو موي ىف قتعا
 نسح ًالوط ّلجر ناك ى دقاولا لاق ء فوع ب نهولا دبع ةيلح

 تلاقو هتيحن الو هساو_ريغي ا ةرج ابرشم ضيبإ انج هيف ةرشجلا قيقر هجولا
 اهترو نيتيلعلا نيتينثلا ليوط ىنقأ نيعا ناك ىدع نب مصاع تنب ةلهس
 ههجو ةروص ىلا ر ظنت قنعا هين ذا نم لفسا ةّبج ءل اًدج هتفش اههب ىهدا

 « عباصالا ظبدغ نيفكلا ض بلا بابح ءيف ناك

 ماا نم ج روولا دعم دناوز «٠ فوع نم نورا دبع دلو
 هما هيقفلا ةلس اباو طْيعَم ىبا نب ةبقع ثنب موثلك ماهم اًذيزو اذيح

 ىاهتعو ةيناهب هّما ًالِّيَهْسو ةيناهي هّما اًبعصمو ةيبلكلا غبصالا تنب_رضامت

 ديع ىب ده امان نهرلا دبع نب ده < تانبو مهريغو مور وسم او
 امأو ميهاربأ « بقع هلو دحاولا يع دلوو ةريخلا يدش ناكف نجرلا

 ٍضيب يلف نيسحلا تنب ةنّيَكَس جوزتو اريصق ناكو موقلا دّيس ناكف مهرب
 ىبيعبسو تس ةنس تامو قاحما ابا نكي ناكو هذه ٌتَعِلْ ضاع ني مكلذب
 ىبب دعس تنب همأ مهاربا نب دعس مهاربا دلوف «ةنس نيعبسو سمن بأ وهو

 تارهش سوم هيف لاقو بقع هلو ماشع نمز ةنيدم ا ضاق ناكو صاقو ىبا
 راه ]وب نوقتي ام لثم هاذاو هشحن سانلا_قتي
 + يرارف اهنمو اهنم ىراذح هسنبع يب ةدج ىنرغت 3
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 وسو زكي ىل ني نقرلا دمع علل ةبكلالا هلت لم وجتلا معلا
 ءرتمأل ميرُمو مال عبعصلا اقانقب

 لَّضَفُي ال. راك ,راسي نب ملسم هيلاوم نم ءهنع هللا ضر ةعاط يلاوم
 اذاف ىنيبو ىنهب قوف لاق ٌممضغ ٌّدتشاف بضغ اذا ناكو هنامز ىف دحا هيلع

 ىجرف ٌسما نا هركأل ى فا لوقي ناكو *ىشن كلذ دعب قبي م هنا اويلع اهلاث

 لاقف عجرف ذولا نداف دج ومو ,ىباتك اهب ذخآ ناوجرأ انو انإوب فيكن

 ىلع بضغ اذاف ايش وعلب 4 اكو «زتددو تنالاق كدر اه 1 ةولاغل

 نبع هنباو ةيافو ىدحا وا ةيام ظنس:فيؤتو ايلات: [ىشسبتلكا اجلاقءةلياهبلا

 لضفلا ميَعَن وبا ةحلط يلاوم نمو < هنع ىوو دقور اسي نب لسم ني هللا
 ةفوكلاب فوفو فر وثلاو ضعالا قع ىورفا حراك تدم ا فاضي وبي يكسو

 ناملطلا مط يهم وهف ليوطلا ديج امر « ىيتيامو ةرشع عست ةنس

 « تلا هللا ديبع ىب ةحلط 3 ىجارضلا

 هل ور عفو عرب قول نفقات
 فوع نبع ب فوع نب هولا دبع تاج لبع بسن

 بلاغ نب ول نب بحكن ب هوم ىب بالك نب ةوْعُز نب ثوح ا دبع نبا
 ثرحلا دبع ةرلهاجلا ى ههسأ ىاكو ةنانكى بو ضنلا ىب كلام ىبرهف نبأ

 هوبا لتقو نمحرلا دبع ملسو هيلع هللا لص بنلا هاهسف ورع دبعل يقو
 "فشلا ست هما تناكو ةمهذج ونب هلتق ءاصْيِغلاِب ةيلهاجلا ف فوع

 نم فوع نب هللا دبع ممدحا ةرخا نجرلا دبعل ناكو اضيأ ةيِرْعْذ ىمو
 +« ةضيددملاب تاق بال فقرعب ري هءالا دلع قويتقيلا ع انطايإو جرتيزؤق تناوزع
 ابراش ةّلَع باطخملا نب رع هدجوو ةبح هل تناك فوع نب دوسالار خالاو
 , بقع هلو لتقف ةشئاع عم لها موي دهشو دحلا هدّلجت هبرماف

/ 



 اري

 ا يحوم هقفلا هنع ىوري ةعاط ربا

 نب هللا دبع ثنب ةبايث هدنع ى اكو ايرس ناكو كو ةعلط نب ليعامسأ يهنم

 اكيربش .راساوخ . لع هلهتسا ةيواعم ناكو ةحلط ىب قاحنا ىهنمو «سابعلا

 1 وع نس تا ل نافع نب ناهأع نب ديعسل

 رفعج ىبا لماع ةرعيوبا ىهنم بقع هلو قرا موب لتق ةحط نب بوقعي

 لجبئور دق هلو هدلور ايخ نم ناكو ةح تن ب سوم ىهنمو < نيوحلا ىلع
 بهذلاب هنانسا ٌلشيو ىسيع اباىنكي ناكو ةيامو عبرا ةنس ةفوكلاب تام

 حرب ننهرلا دبع ثتنب همأ تناكى سوم نب ده هنباو داوسلاب بصخخو

 بيبش هلققف بيبش ىلا ناورم نب كلما دبع ههجوو قيدصلار كب ىبا
 ةعلط نب ءايوكو نمو ء بقع هلو اين ناكو دل او ما هما توم نا نو
 زخعلط تنب ةشئاع هيباو همأل هتخاو قيدصلا ركب وبا تنب هب متلومامتا

 « ةيبلغت ةما خلط نب حلاص مهنسو < بقع هلو ني داك

 مل تدلوف ىلبع نب نسا تحن تناكو ةعلط تنب قاحما ما هتانب نمو

 هلت لوف ىلع نب نيسح ا اهجوزت مثريغصو هو كلعو نسحلا نب ةفط
 نب هللا دبع اهجوزن مث نيسحلا نب هللا دبع ما ىقو نيسحا ثنب ةيطاف

 اهجوزت ةحلط تنب ةشئاع هتانب نمو 000 مايعيغاولا بسيف

 فلام يزل زب بعصتس اهجوزت مركب فل نت: نجرلا دبع قب هللا ددع
 هيخا/ ل يدلا مجَنَز نب سنا لاقف يرد فلا

 اعادخ ديري ا كل عصان نم ةلاسر نينموم ا ريما خلبأ

 اعايج شوي تاداس تنيبتو لماك فلآ فلاب ةاتافلا عضب

 اعاتو4 هتيدح ناشصقاو ىتلاقم لوقا صفح ةول
 هللا ديبع نب وصع اهجوزت بعصم تق اهف هنع هللا_ير باطخملا نب رم ىنعي
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 ىيوم نب نإ ا حفبرلا نم سيف ىرع نيكد ن: لضفلا ىورو د جرا

 ةتوقاي هيف بهذ نم متاخ ةعاط دي ىف ناك لاق هيبا نع ةحنط ىبا

 « فأو مر »رد فلا موي ّلك هتلغ تناكو ' ف

 ا كلوف « هللا ليبع نب ةحاط دلو

 ةهمأ اهءاو شحم تنب ةّنَمُح هّماو ةحاط نب ديع مهنم تافلتخم تاس
 لاجتلا هلزاقي اًدباع ناكو سو هيلع هللا_يص_ينل هنلا ةغع بطلا ةياعوسو

 سئربلا بحاصو كايا لاقو ىلع هنعىهنو لمجلا موب دهشو!سالا انا

 وعش ١ لوقي أشناو لجر هلتقف
 يسمى بلاي ت اهفىذالا يلق  هّير تاباب ماوق ثعشاو
 لو نيديلل لكيتقرخ هصيق ىنضح حر لأب هنكمأ

 لظي قح اع بتي لنمو يلع اًعباتسيل اريغ ؛ شريغلع
 ,مدقتلا لبق مج كلت الهف رجاش عهولاو ميمح ىفدشاني

 دايساو راجل ا نسا كرس اديس جرعا حصا ناكو ميهاربا ةعلش نب تنص كلوف

 مهاربا دلونى ف عوض هك تامويتيزديلا خارج لع رومزالا ةزنتمللا 1+
 تنب ةباجأ اهماو ةملط نب ليعامسأ تنب ايهماو مجهاربا انبا بوقعيو نام

 رفعج ىف ةنيدم ا ضاق نارع نب ده نام توتو هللا دبع
 ىف بوذا لو ٌقحلا نع دهجا ا! نأ“ لضعاف بتوع نيح ل ياقلا وهو ليف ناكو
 تدغب ىثلك ما ةنذع تناكو ةنمح هاو ةحلط نب نارع نمو «لطابلا

 اليخت اكسان ناكو ةعلط نب ىسيع ينمو ء هل بقع الو سامعلا نب لضفلا
 نب نجرلا دبع نب مع حم جاجا لؤع ىف هيلكت ناورم نب كلملا دبع ىلا كفوو

 بقع لوز يزعلا دمع نب رع ةفالخ ىف ىفوتوز اجا نع هلزع تح فوع
 ىييح نب قاما هنبا ناكو ةعلط دلو ايخ نم ناكو ةحلط نب ىني يهنمو
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 بيطو لامج ةاتفلا دنعف بقات بسن نكي مل ناف

 بيبرلإلاؤغلار اصر بولل  اوبج اف الا ََّصَق لايف

 داع كا زارع سلا وقفنا نبا مويا ةنوش لع لاققل ة وصبلا مدق اخ
 سروفلا بنجم اهكشف هقاس باصاف يهسب هامرف ناهتعر ما ىف هنم ناك ام هيلع

 و عوضا خايشأ عرصم تيار ام هللات لاقو سرفلا قنع ىنعي هيداه قنتعاف

 ىناعتفلل قهقالقلا دفوع"طعت 'ةقذب عشئاع هكفاوا ل ةوق ةرطنقب نفدن تام

 وزاد هجياوخا قآوقو رك جرتقساف هب ترماف ىدنلا هيا وكشي هنا ملل
 «موهشم كأنه هربقف .ةرصملاب نييوج#ا ىف هراد ىف نف دف ىهمتلا ةمالس نبا

 ناكق ناهنع اًماف هللا ديبع نب كلامو هللا ديبع نب ناهتع ناوخا ةملع' ناكو

 كلذلف ]بح اههنرقف_ركب اباو ةحاط لخاق مالسالا كردأو ةيلهاجلا ىف ردق هل

 ركب وبا هدلو ةعلط دلو نم لجر ىفر يبزلا لآ ض عب لاقو نُيئيرقلا ايش
 راّبج لك لذا ّىبنلاعم اه نيذدلا نينيرقلا باب حطاب
 ءواغلا بحاص اذهو مانا نود ةلفان يخل العفب_ٌريسملا اذه

 « ةكع بقع اًضيا كلالو بقع نامنعلو

 ناظقيلاوبإ]او هتيلحو ةعاط ّنس ىف اوفلتخإو « هقيلحو ةحاط نس
 ةنس نيقسو عبرا نبا وهو لتق ىدقاولا لاق ةنس نيتس نباوهو لتف

 نادك ايزل دكر ةزغغب عي ئؤو و قينالفو تس هده والا ىداج ىف

 مدآ ناكمهضعب لاقف هتيلح ىف اوفلتخاو « ةنس ىيتسو ىيتنثا ىباوهو

 نيزرعلا قيقد هجولا نسح ططقلا دعجلاب لو طبسلاب سيل عشلا ريخك
 توصي يبا ناك ةعلط نب ىشوم لاقو « هوعش_ريغي 3 ناكو عرسا ىشم ١ذا
 تفكتلا اذا نيبكنملا ضيرعر دصلا بحر برقا رصقلا ىلا وه اعوبرم ةرهما ىلا

 وهن هيمدقل_رصخا /لجرلا ناك اذاو اههل صا 9 ىيمذقلا ين اًعيجج تغتلا
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 مهساورييزلا وم وه ةشئاع نع ىوري ىذلاىهبلا « هل اأو ريبزلا ىلاوم
 مهلمو « نوهفوللا هنع يورف ةفوللا لؤنو دن ابا ىنكيووراسي نب هللا دجع

 ةفوكلا لها يراق ناكو_رهبزلا لآ[ وم سيق نب دْيَمَح وهو ىراقلا جرعالا دّبْح
 ىف فّكضي سيق نب رم هوخاو :دهاج ىلع أرِقو اًبساح ًضرف ثيدح ار يثك

 كلذو بيصي 4 ةّوءو ىطخ ةرم لاقف سنا نب كلاع ثدع ةر« ناو ثيدحم ا
 ىلع كلم هين مث هلفغت اهناو اهيهفي لو سانلا اذكه كلام هللاقف ةكمىلاو دنع

 قييدت ههناو زياج رع ىوزو ىذلا نيبزلا وبا. اماو احيا هلزكا لاقت كاف

 «ويبزلا ع نبا دليوخ نب ماؤح نب ميكح ى وم هناف يسم
 هنع هللا_ٍضر هللا ديبع ب ةحاطرابخأ

 دعس نب بعكن ب_ورع نب نامتع نب هللا ديجع نب ةعلطو ه ةحاط بسن

 نبر ضنلا نب كلام نبر ْهِف نب بلاخ نم ول نب بعك نب ةوم نب مجت نبا
 تاعلطلا ةءلطر ضايفلا ةعلطو ويخا خلط هل لاقي ناكو د ابا ىنكيو ةنانك

 ١ هيف ليق ىذلا تاعاطلا خئلط وه سيلو
 تاولطلا ةعاط ىراتسعسب اهونفد يظعا هللا حر '

 ىيييشللا ةرشتلا ىمو سلمالا نيوجاهلا نمر عع اكو بعمان وم ادكح

 عيب ذو اًمياغ ناكو رواشتلا موي ضم لو ىموشلا باحسا دحلو ظن

 م ةبرض ىوم ذتموي هديب ةاقوو 56 موي يلبس عمبع علال هللا لوسو

 كوسا ني ا هني لشن محلا

 كك 00 تناك ا تنب ةّبْعَصلا 0
 لاقف سفن 3 اهّتعبتت 9 اهقلطف ب بوح نب ىرايفس ى با تحن هللا

 ب
0 

 506 ٌدولاو ناديعب يوي يب اهيف ةبعصو ىف أ
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 0 ةقلكع نوب ةيعصم هنباو ةنيدملاب يقع علف ةشاكع اماو ءغل

 هلو ءاسن هل تدلوف ىلع ىب ىسحلا ىب , نسحلا تنب ةكيلم جّوزتف رفعج اماو

 ةنيديلاب هلو دّيَّدُق موي ةراهن هنياو وه لتقف ةزجح اماو ءاهريغ نم بقع
 ء سانلل هماقاو لحما هدلجت ةنيدملا ءارما ضعب هذخاف برش ناكو بقع

 بلغف نمهلا نم جوخ ناكو ىراخا ةزمحوبا هيف لتق «ىيدديدك عوبو

 « لتقف ماشلا ىلا هجوت مث ةنيدملاو ةكم ىلع
 بيب اباور كب ابا ىنكي ناكت_ر ييزلا نب هللا دبع اًماو «رهيزلا نب هللا دبع
 لوا وهن اظقيلا وبا لاقو ىدفإولا لوق اذه ارهش نيرشعب ةرجالا دعب دلوو

 ةفالخلا بلطو نيباب اهلل عجن ةبعكلا ىنبو مالسالا ىف ةنيدملاب دلو بولوم

 هيلا ل وإلا كلذ دعب ثكف_ر صمو نمهبلاو قاوعلاوز امابررفظف
 هيفر ءاشلال اقف اليخ اكو ءاهب تاهف ةيمر هتباسا مث كم رصاحت جا ياش

 د هرماىلع بلاغ كبرور كب ابا تيا
 هللا دبع كلوق « تدع ثيح ٌبِلَصو ةنس ىيعبسو ثالث نباوهو نقد

 اهل عيسانيإ هللا وبعو لماعو اًسيقو ادابعو سومو اًمباثو اًبيَبَحو ةزح

 بْيَبح اماو*ةني كلاب بقع هلو ةرصبلا ىلع هيبال ماع ناكو برعلا دوجا نانك ةزج

 نبويبزلا هدلو لو نمو بقع هلو 177 اةدينلاا يم ح.راكف تباق اماو اهيقعن 6

 ضيا زملاو[ةنيدبلا ىلع نؤوواه لماع تباق ب ءبعصم نب هللا دبع

 وسو مرزاك و دالزلا ب هللا جدع نب سوم نب قيدص ينم ةنيدللب بقع ءلخ
 هللا دبع ىنيرماع اماو <ءل بقع السيقو ةنيدياب لل ل هلق فايع اأو ها شيوت

 ال نا فلغ هلعن تقرس ىذلا وهو هتانب جوزب 3 ن اكو هنامز لهأ دبعا..رم ناكف

 هللا دبع نب هللا دبع امأو «هتقرس ىف مئايف سم اهقوسي نأ ةفاخم لعن ىرتشي

 « هيا ىنب نم هتانبويبؤلا نب هللا دمع جو و "هيباب موقلا هبشا ناكف
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 ىههست 37 ةورع نب ماشه ما تناكو اماشهو هللا ديبعو اًيعصمو هللا دبعو ١

 هّيشي ناكو ىهغلباو سانلا بطخا نم ناكف ةورع نب هللا دمع اماخ “ ةراس

 تعجرولذ ةرم اراد ةنيدملا تكرت مل لمقو ةغالبلا ىف ىناوفص نب. دلاخ

 ةبكنب تماش نالجر سانلا اهنا سانلا نيأو لاقف سانلا ىيقلو سانلا َتيقل

 ناكف ةورعنب د اماو « ةنيدهلاب بقع هلو هتوملبق ىميو ةهنل دساحو ا
 هلو اًدلج اًبيطخ ناكف ىاهتع امأو «لاجرلا نم هل بقع او سانلا لجأ نم

 ركذف_سانلا مايأو بسنلاب ىلع ذل راقت ةووع عازب لب اماو - ةنيادللابا كفع

 بوشف ماشع هبروماف ةنيدللا لع كلبا دبع ىب'عاشم لماع هطول: كازا

 وييزلان اعمل ققف ةووع نب وره امأو « ةنيدم اب بقع هلو بوضلا دعب تاي
 ةورع نب ماشه اماو « ةنيدملاب بقع هلف ةورع نب هللا ليبع اماو ءمك بقع الو

 ةنس اهب تامو نوهفوكلا هنم عهسن_رفعج وا مايا ةفوكلا مدقو اًهيقف ناكف

 ءرذنلل ابإر ذكي ناكو ةرصملابو ةنيدملاب بقع هلو ةيامو نيعبراو تس
 [مهيلح اًدّيس ناكو ناهتع ابا نكي ناكفررميزلا نير ذنملا اماو ءويبزلا نبر ذنملا

 شيرق ديس هل لاقي ناكور ذنم ا نب ده هدلو نمو «ريبزلان با عم لققو
 امويعطقناو هل اًهيظعت نارينلا تيفطا قيرطلا ىنر رم اذا ناكو ديز ابا ىنكيو

 ابهملع جّرعي مل اههكتو ىضمو يرخالا عزنف !ذكه هلجرب لاقف هلعن ُلاّبِق
 ء بقع هلو «اولذ الا طق موق ءاهفس ّلق ام“ لياقلا وهو
 ناكمنإ زاقيو هللا دبع ابا ىنكي ناكق_ريبزلا نب بعصم امأو «ويبؤلا نب بعصم

 دبع هيلا راسف ىيقارعلا هللا دبع موا هالوو برعلا دوجا اكو ىسيع ابى نكي

 بعصم هيقلف هقمدقم ىنع ناورم نب ده هاخا هجوو ناورم نب كلم ا

 5 ةزجو ًارفعجو رمد ةشاكعو سبيع بعصم دلوف « بعصم لتقف هلتاقف

 بقع او هيبارعم لققف ىسيع اماف ءاديو يصح هبقلو اًبعصمو اًدعس



 [اامع

 ءابلك اهلاوحا تببحا اهلجا نمو اهّمحن ار ماوعلاىنب ٌبحا

 لياقلا وهو لزغ اذ ناكو شيرق نايتف نم ناكفرمهدزلا نبرفعج اماو
 عيورالا مرا ناش ىف نوظناف . بجاو ّقح ننقل سلجمو
 عرضتو ةولخ ىف اهُماتْسُي ةجاحو_رفعج نيومات ام

 ةكهيريبؤلا نب هللا دبع عم لتقف ريبزلا نب ةزمح اماو ءةنيدملاب بقع هلو

 ربكور دق هل ناكوريبزلا ابا ىنكي ناكق_ريبزلا نب ورم اهاوزغ هل بقع لاو

 بقع هلو هلئقف هيخا ةديبعراوج ىف هانا م هلئاقف هللا دبع هاخا فلاخو

 ىلثدلا نيزحنا هيف لوقي ىذلا ورم نب ورم هنباو
 هدرا ونور هسأر لوانت ايرغلا عم ناك موللا ناول

 لحل للا يباب داق يجز رسولا نناورعل اق ىذلا وهن ريبزلا نب ةلررع اماو

 مدعم لق فيك عشا قلاب ككتالجوو الاو. كممأ ا نااراتن فر ارجو .تعزاو ميلاو عن

 ىرب دلاخ امأو <« بقع ةليبعلو تنام وح ذه[ صقاو ةهئافأ هللأ ثبع زج يلف

 دلاخ نب ناهنع نب دلاخ يهنم بقع هلو نهيلا ىلع هللا دبع هلهتساف ريبزلا

 امتع اماو ء هبلصف صفحوبا هذخاو ىنسحلا لي رعم جرخ ناكر يبؤلا نبا

 «هل بقع هو مالغ وهو تاه ريدزلا نبأ

 يللا وبن ابارزكيو ًلضاذ.اًهيقف ىاكفرمدزلا نب ةورع اماو ءربيزلا نب ةورع
 هلجر تعطقف للملا دبع نب ديلولا لذع وهو ماشلاب هلجر ىف ةلكالا هتباصأو

 ا, دجوف تيوكى تح عطقت اهنا ديئولارعشي ملو هكرحت# لف رضاح ديلولاو
 ةورع رثب اهل لاقي ارب ةنيدملاب رفتحاو نينس ناهن كلذ دعب قبو ّنييلا
 ثالث ةنس ةنيدملا برقب هل ةعيض ىف كلهو اهنم بذعاومب ةنيدملاب سيل

 ةنس ىكدت ةنسلا كلت تناكو ىيعستو عبرا ةنس تام لاقيو نيعستو

 مو ناهفعو ىو اذه ةورع دلوف ءاهيف يهنم تام نم ةرثكل 'اهقفلا
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 تذاكو ميكح نب ماشهو ميبكح نب هللا دبع دلوو «ردب موي ىناج ىذلاو

 هنوف «ةشئاع عم ليج موب لك هلا دبع ناو «هل بقع لو ةبعص واهل
 نييسح تنب ةئْيَكس جوز ناهتع نب ا دلوو هللادجع نب ناهتع

 < بقع هفد انيرق يشيباعلو خل تاكل"

 دبع تنب ةيفص اًنضيأ بئاسلا ماو ٌبئاسلاو زيبزلا دِلُيَوَح نب ماوعلا دلوو
 نجلا ٌدبعو ةماهلا موي لمقر قوتنا اَدُمَل ديهخ تياسلا راو فاس

 لوسر ٌىراوح و يبزلا داو راو اوخ مهام دك بقعي ملو ٌقحِيو مرصاو ٌدوساو
 اكو يروشلا باح دحاو ةنجمل اومس نيذلا ةرشعلا نحاو ىلسو هيلع هللا ليص هللا

 ير هدموت ايغا قح نحقرف منينزفر ضخ هليطلا بو يلوزمالا لك لا

 نبا ذئمويوهو نيثالثو تس ةنس ىلوالا ىدامج ىف لجلا موي لتقو طوسلاب
 ىيتس نياوهو لتق ناظقيلاوبالاقو ىدقاولالوق اذه ةنس نيّتسو عبرا
 « كانه ٌربقو عابسلا ىداوب زوُمرَج نبا هلتق ةنس

 ٌلجر ريبزلا ناك ى دقاولا لاق «هنع هللا يضر ماعلا نبريبؤلا ةيلح

 رعشا نوللا مسا ةيحلا فيفخ وه ام ةفخلا ىلار يصقلاب لو ليوطلاب سيل

 نا ههبا نع ةورع نب ماشه نع دانزلاى !نبا ىورو ' هبيشر يغي لن اكو
 ناخذ تانج يطق قرا ةباد بكر اذا هالجر طخت ٌكيوط ىراكر يدزلا

 « مقل نوح هفشكو تف
 مثطأو نحل ماو رْذّشَلاو 6 50 هللا دبع ريبزلا دلوف ريبزلا دلو
 ةدّيعو (ممو اذلاخو ةلمرو ةزهحو ابعصمو ىقاطنلا تاذ ركب وبا تنب *اهسأ

 دلاخ دنع تناكف ةلمر اًماف تانب حست ةهتت اهريغو ةشئاعو ةجدخو ارثعجو

 لوقي اهيفو ةيواعم نب ديزي نبا
 ١" لوجم الاخ ةلمرك ىرا لو اسنلا ٌليخالخ لوجن
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 و

 نيرثعج تنب يشاه ما هما ارفعجو ىلع ىب ىيسحلا ىب ىلع ةنبا ةجدخ يِهّما

 « ةنيدهلاب بقع يلو ىهوزخم ا ةريَبَه نب ةدعج
 بلاط أن بع نب ساّبعلا اماو «ىلاعت هللا همحر بلاط ىبا نب ىلع نب سابعلا

 ةبابث هما هللا ّديبع سابعلا دلوف بلاط ى با نب ىلع نب نيسحلا عم لتقف

 ء بقع هلو دلو مال انسحو سامع نب هللا ديبع تنب
 ءهل بقع الوراتخم ا هلتقف هللا ديبع اًماو « بلاطىبأ نب ىلع نب هللا ديبع

 ءهل بقع الف بلاطى بأ نب ىلع نبر فعج اما « بلاط دا نب ىلع نبرفعج
 يوري ىذلا و يثكى أ نب ىيح ىهنم ده وبا لاق ءبلاط_وألايلاوم

 ضرالا ىلع ىقب ام ىنايتخسلا بويا لاقو بلاط با نب ىلع ىبوم ناكو ىيازوالا هنع

 وبا يونمو « هيب نع ىوري ىنيح ىب هللا دبع هنبا ناكو_ريثك ى اى ىيحل ثم
 و بلاطى ل نب ىلع نب نسحا يوم دعس نب نسخ اى وم ةماسا نب دا ةماسأ

 ء ةنس نيناهن نبا وهو نيقيامو ىدحا ةنس ةفوللاب فوت لوم ىو م

 صف ىب وعلا دمع نب دسا نب دليوخ نب ماوعلا نيرييزلا و هر يبؤلا بسن

 ةنانكنبرضخلا نب كلام نب مف نب بلاغ نب ٌَىرَُل نب بعك نب ةّرم نب بالك ب
 هللا دبع ابإ نكيو ملسو هيلع هللا ىبص هللا ل وسر ةع بلطلا دبع تنب ةّيفص هماو

 نب ةدياز تنب ةيطاف اهماو ةجسدخ دليوخ دنوف ةيلهاجلا ىف لتق دلْيوُح ناكو
 هما دليوخ نب ماوعلاو ءريبزلا ةمعو لسو هيلع هللا لص ىبنلا جوز شو صال
 ناك دليوخ نب لفون دلوو كراجنلا موي ماوعلا لققور وصنم نب نزام ىنب نم
 نب مازح دلوو ' هل بقع ةوردب موب, بلاطىا نب ىلع. هلققو شيرق دسا هللاقي

 نيكرشلاع ماردب دهشو دلاخ ابأ ىنكي ميكح ناكو مازح نب ميكح و با وهو دليوخ
 لاق نيملا ف دّدشو فلح اذا ناكو همالسا نسحو ملسا مث رسوب ملو لَقْقَي ملف
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 لا ٌبلَصو تاه عسب ىهنم هيرو معلا مم ل نب فسوي

 سمع ىب نح أ تال 57 مام امآو ا

 اماو «دلو هلو ىدهملا دنع ةنوهم هتنب تناكو ىهعف ديز نب نيسح امأو

 تنب_سوم ما اماو ؟ بقع هلو سطفالا بقلي ناكف ىيسح نب ىلع نب ىلع

 ىب هللا دمع نب ىلع نب .دواد اهجوؤتف بلاط يأ نب لع نب نيس ا نبا ةفع

 نير نب ده ةجدخ اهتخا جّوزتو ءاهدعب اهتخا نسح ما جّوزتو سابع
 « بلاطى ا نب ليع

 نب ده امأو « هيلع ىلاعت هللا ةجحر ةيفنعما نبا بلاط ىبا نب ىلع نب دايك

 ىم اراه فئاطلاب 4 لوجو مساقلا ابا ىنكي ناكف ةيفنحا نبا بلاط ىبا نب ىلع

 و سم نبا ذئموي وهو نيناهتو ىدحا ةنس اهب تامور ييزلا نب هللا دمع
 يفاع ابو هللا ٌدبعو مرشحا بلاطو ا اوبب لع قوي اذه, ننلوف « ةنس ىيتس

 ساقلاو ر فعج ما اما انوعو ر غصالا ارفعجو دلو مال اًيلعو ةزهجور بكالا رفعجو
 ةافولا هترضحت هكلوتن د ا « ميهاربأو

 اذه بحاص تنا ءل لاقو سامع نب هللا دبع نب ىلع نب دهح ىلإ صواف ماشلاب

 شاع ىبالس يلو هيلا ةعيشلا فرصو هبتك هيلا عفدو هكدلو ىف وهو رمالا

 ساقلا اماو «ةرعشب بلل وه ميهرباو اهل بقع الف ةزجو ىلع اًمأو ةانع

 «هلخدي أ ارادقي: فلن هيلع ءللا_ابص دلل لولتر ادامسم رت (نكيؤرلا راك

 بلاط وأ نب ىلع نب مم اماو « هيلع ىئاعت هللا ةبحر بلاط ىبأ ب ىلع نب رم

 قسوم مأو اًدهح دلوو باطنحلا نب مع نع ىورب ناكو ثيدحلا هنع لج دقف
 هللاّدبعو هللا د يبعو مع دلوف ده اماف بلاطى با نب ليقع ثنب ءاهسا ايهما



 ءل لاقي ىئذلا ناهتع هل تدلوف مازح نب ميكح ىب هللا دبع نب نامتع نبا

 ىهرلادبعنب ميهاربأ اهيلع فلخ مث ةيراج بعصم نم ثدلو دق تناكو نيف
 ءهيقفلا دعس نب ميهاربأ دج فوع نبأ

 ةيدنس هما الاقيو هنم الا بقع ىيسحلل سيلف_رغصالا ىيسحلا نب ىبع اًماو

 ىيسحلا ىلوم ديبز ىيسحلا دعب اهيلع فلخ ةلازُع لاقيو ةفالس اهل لاقي

 ىلع ىورو هّمال نيسحلا نب ىلع وا وهف ديبز نب هللا دبع هل تدلوف ىلع نبا

 قنقعاو هالوم نم هّمأ نيسح ا نب ىلع جوز لاق ناتع نب نامتع نع ده نبا
 ناك دق ىلع هيلا بتكف كلذب هريعي كلبا دبع هيلا بتكف اهجوزتو هل ةيراج

 ةيفص ىلسو هيلع هللا رص هللا لوسر قتعا دق ةنسح ةوسا هللا لوسر ىف مك

 شح تنب بنيز هتهع ةنبا هجوزو ةثراح نب ديز قتعاو اهجوزتو ََيُح تنب

 عود دوو وتسطلا ان ةوكيولا عيويتستتو عبو ا عندش ةةياحلاب جاوي تستلا نت ىلع قوتو

 نب دهو ىلع نب نسا نيسحلا نب ىلع دلوف « لضاف اًريخ ناكو عيقبلاب

 اكو نراك كيرالا بع ا لهل نزع عب لا داو لاح نق لعو اع
 ماو نسح ماو سوم ماو دلو مال ةجبدخو ناديح ىّهش دلو مال اًذيزو رو

 هقف هل ناكو_رفعج ابأ ىنكي ناكف ىلع نب ده اماف « دالوا تاهمال ةكيلمو موثلك

 ني هللا دبعو دم نر فعج ده دلوف ةيامو ةرشع عبس ةنس ةنيدملاب تامو
 ديب فت كاهسأ اهماو ركب نأ ىب ده نب يساقلا تنب ةورف ما ايهما ديه

 ةيزفعملا بسنت هيلاو هللا دبع ابا ى كيف دم نير فعج اًماذ ءركب وأ نب نجلا
 ديح نب هللا دبع ماو * بقع هلو ةيامو ىيعبراو ّتس ةنس ةنيدملاب تامو
 نب ىلع نب هللا دبع امو « بقع هلو ةنيدملاب تامو قّدقدب بقلما وهف

 نسف ابا_ذكي ناكق ىيسحلا ىب ىلع نب ديز امأو ء بقع هلف ىلع نب نيسحلا

 هيلا ثعبف ةيامو نيرشعو نيتنثا ةنس ماشه ةفالخ ىف جوخو ةيدنس همأو
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 ميهاربأ لثقو ةني دملاب ده لتقف ابهيلا ثعبف ةرصبلاو ةّكمو ةنيدملا ىلع ابلغو

 وسلا رج هللا دفع ف نسيرداو ةفوكلا وف اكس شع ةق لس نع لوصلا#

 « اههيلع بلغو ريوجلاو سئلدنالا ىلا راص ىذلا وغ اهنوخا

 بئاط وأ ىب لع نوب ويسعل اًماو. + بلاط, وأ غازي: ىلع عرب ووسع

 نب مم دايز ىب هللا ديبع هيلا هجوف ةفوللا ديرب. جرخو هللا دبع ابا ىنكي ناكف

 وهقسو ىدحا ةنس ىعضغلا سنا ىبا نب نانس هلتقف صاقو ىبا نب دعس

 و ةنس ىيسنو ثس نبا لاقيو ةنس ىيسفو نامت نباوهو 'اروشاع موي
 دوعسم ب ةورع نب ةرم ثنب هّماو اًيلع نيسحلا دلوو < داوسلاب بضخ ناك

 مللا ديبع نب ةحاط تنب قاحا ما اهّما ةيطافو دلو ّمالرغصالا اًيلعو ىفقثلا

 ىبيسحلا لوقي اهيفو ةيبلكلا سيقلا يرما تنب بابولا اهّما ةنّيكسو

 ءبايرلاو ةنيكس اهب لحن اراد بحال خنا كرعل
 هللا دبع اهيلع فلخ يث ىلع ىب نسححلا نب نسحلا دنع تناك اهناف ةيطاف اماف

 كلهف رييؤلا نب بحْسُم اهجّوزتف ةنيكس اماو « نافع نب ناهنع نب ورع نبا
 مك تدق ماحب: مكح نبللا دبع نب عزام نب هللا دبع اهجووتخلي“
 نا لبق اهقرافو ناورم نيزيزعلا دبع نب غبصالا اهجوزت مث بقع هلو اًذيرف
 دبع نب ناهيلس هرماف نافع نب نامقع نب ورم نب ديز اهجوزت مت اهب لخدي

 ىناظقيلا_.ا لوق اذه ماشه ةفالخ ىف ةنيدمجلاب تتامو لعفف اهقالطب للملا

 دنع ةنيكس تناك لاق هريغو ناسح نب حلاص ىنثدح ىدع نب يثيهلا لاقو

 اهجوزت مث نافع نب نامتع نب ورم هدعب اهجّوزن مث مازح نب ميكح نبرورم
 زيزعلا دبع نب خبصالا ةنيكس جاوزا لوا ىبلللا نبا لاقو «ويبزلا نب بعصم هدعب

 عب ديو اهيلع فلخا اهرب وصي اموع يرق ويرد يرظا
 هللا دبع اهيلع فلخ مث يبزلا نب بعصم اهيلع فلخ مث نافع نب نايقع نبا
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 ايهعبج ينثر ماع نب هللا دبع ةرصبلا لبعو ةبعش ىب ةويغملا ةفوكلا ىلع لهتساو

 ثنب ةدعج هتارما نالاقيو اهب تاف ةنيدملا ىلا نسحلا فرصناو دايزت

 عست ةنس نم لوألا عيبرررهش ىف هتاذو تناكو هقهس سيق نب ثمعشالا
 .  صاعلاى ب ديعس هيلع للصو ةنس ىيعبراو عبس نبا ذْنِموي وهو نيعبرأو

 هماو متو ىردبلا دوعسم نب ةبقع تنب ايهما نسحلا ماو !ديزو ةيرازفلا
 عنىب ةحاط تنب قاحسا ما هّماو ةحاطو دلو ما مرثالا نيسحاو ةيفقث

 ةيلونا اعقب وتزسلا يرث حو سخلا :انهاق' "دلو م4 هدلا دبع ماو هللا ديبع

 هللا دبع اكو اًديحو ٌدوادو ارفعجو اديحنو ل ّىسحاو هللا دبع

 هيفخريع ميسم موي ىارو اويْخ ناكو دي ابا ىنكي نسا نب نسا نبا
 هللا ىيبو هنيب مي لعج نمو باطخما نب رع عبس دق ين لاقف حرم هل ليقف

 طنساعوت جرخاوااسقا: هيو: اهوكم هل ناكو: سابعلا ىنأ عم ناكو قثوتسا دقف
 لاقف اذه ىرت فيك هل لاقو هانب دق ًءانب هاراو هايا ههساقف رهوج

 هليل لك ثدح#“هللار ماو  حون رم رّمَعُي الموب
 اذا اهب تدرا ام هللاو لاقف الا تير - ا

 ىنبا ميعارباو دهن هينبا بلط ّق 0 اهف < ةنيدملاىلا هدر م

 هتوخاو هللا دبع اههوبا ذخوي نار فعج وبارماف ةيدابلاب ابيغتو هللا دبع

 - ا ل 0 ةعيو ا ع تار

 ا ماد دهحتو د 5 جرخو 39 سبعا ىَن تاهن ايندلا قراف



 ةلوخ ىج لب لاقيو ةيفنح ا ضو افصلار اجر فعج نب سايا تنب ةّدوح ما اًدتحو
 ىلع ىلا تراصف ةماهلا ىبس نم ةمأ تناك لب لاقيو سيق نبرفغعج تنب

 مهخاص اهناو يهسفنا نم نكت مو ءادوس ةيدنس ةفينح ىنبل ةما تناك اهناو

 ايهماوكب اباو هللا ديبعو ”مهسفنا لب ىهحاصي مو قيقرلا ىلع ديلولا نب دلاخ

 نيدلاخن اكو ةيبلغت اههما ةيقرو معو ىلشهنلا دلاخ نب دوعسم تنب َقْمَل

 ارفعجو سيم تنب ءاهسا همأ ىو ىلع اهارتشاف ةدولا ىف اهابس ديلولا

 نسسحلا ماو ةلمرو ةيديجولا مارح تنب ىينبلا ما يهما هللا ٌدبعو سائعلاو
 بنيزو ىرغصلا موثلك ماو ىنقثلا دوعسم نب ةووع ثنب ديعس ما ايهما

 ةمامأو ةلس ماو ةسيفنو ماركلا ماو ةيطافو ةجءدخو ةنوهمو ةنامجو يرغسلا
 < ىتش دالوا تاهّمال اهيبا ماو

 دالأ دبع نقع سناك عرفا تانج ىو يف نمل رز اماف « بلاط ىبا نب ىلع تانب

 ةيطاف تنب ىهو يربكلا موثلك ما اماو 0 دق ا(ًدالوا هل تدلوف رفعج نبا

 دك اهجوزترمع لتق ايلف صانركذ دق ادور مل فدلوو باطخحلا نب م دنع تناكت

 تتاف بلاط ىبا نبرفعج نب نوع اهجوزت مث اهنع تاف بلاط ى ا نبر فعج نبا

 ىسكأكا ما الخ سابعلا دلوو ليقع دلو دنع ىلع تانبر ياس ناكو « هدنع

 ديعس دنع تناك اهناف ةيطاف للخو ىسوزخملا ةريبه نب ةدعج دنع تناك اهناف

 0 ثمرحملا ىنب ىوم دوسالا ىبا

 ءريغص و هو كلهف ىلع نب نّسح ماو « بلاط ىبا نب ىلع نب نسحَ
 اود ابا كي هوس ا نما ٠ كيع خرب نسيحلا

 ةيواعمراسف سدقملا تهبو ماشلاب ةيواعم عيوبو ةفوكلاب هل عيوب ىلع لقق
 ٌوسحل حا رمف ع اا اوقتلاف 'هديري نسحلا راسو ةفوكلا ديرب

 ماشلاىا ةفوكلا نع ةيوانم فوصنا مث ةفوكلا هعم لخدو هل عيابو ةيواعم
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 “» 4غ له دح 5 مهم رم رح ويسكا اهع علب اهيلث انادح ون تحلو ١ رثخ ىلا اعلا انسأو لأ 1 أرد م فحش دس تهرا رلدع تلا 1ك ٠ نا ١ صف

 لعاب فراغ ءوريبؤلاو ةعاط ىرلا جرخ افئاو نع ةعئرأ يو ةرصبلا ىلا مهبر اس

 وبتؤلا عيجرو مهعم ناك نم مزهو ةحاط ٌلتقن !ًديدش ًالاتق التتقاف ةرعبلا

 قخدو ٌتدخأف هلق طيحأاو ورح خوي ومس ء ملتق عابسلا ىداوب لتقف

 هل نكي /و فهنح نب ناهتع قلطاو اهلها هعيابف دعم نهب ةرصملا ىلع

 سابع ىب هللا دبع ةرصبلا ىلع لهتساو ةفوكلا ىلا فوصنا ىتح ماقمر يثك اهب

 لبقأو سانلار ياس نم هعم نمو قارعلا لهابر اسف ةيواعم برخن ايهتو
 ىف لزب لو ناهحلا ين نيَفِص ةعقو تناكف هعبتا نمو ماشلا لها ىف ةيواعم

 بؤر اب هلغشل هينس ىم :ىش ىف جي لو “ هيلع ءللا ةبحر لتق اى لا بوح

 الار راو اور زوق زمر فيعلم دريل ة شع يشل قعر هليل ل كقو
 ىدارملا ينم نب نهرلا دبع هلتاقو ر هشا ةثالث الا نينس سمخ هتيالو تناك

 ندر قولا وبلع ره مناطعيلاوبا لاق وبقت غو اليل ىفذ ىدقاولا لاق

 « ةرامالا رصق ىن ةعاهلا ىجسم ىنع ةفوكلاب

 انسان بالاقف هّنس ىتافلتخاو ءعدسو بلاط ى بأ ىرب ىلع ةيلح

 ةنس,يبسجو نان نباوهو لتُك هويغ لاقو ةنس نيّئسو ثالث نبا هو لقف
 ميظع نطملا ميظع تاموالا كت نكت مدا ناك ىدقاولا لاقف هتيلح ىف ايفلتخاو

 لاق قاح أى ا نع عيبرلا س سيق ىورو وه امر صقلا ىلا علصأ ىينيعلا

 ل ىهعارذلا قيقد فنالا سطفا نطبلا ين اًرداح علصا اريصق لع ناك

 هناكى ذلا اذه ىم تلاقف ةارما هتارو هريغ لاق < هعرص الا اذحا طق عراصي

 ءربَج مرو
 او انسي نيسحلاو نسحا ّىلع دلوف ٠ بلاط ىبأ نب لبع دلو
 لسو هيلع هللا ص هللا لوسر تنب ةيطاف مهماو ىوبللا بنيزو يربكلا موغلك

0 
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 تناكو ء هذنع تكلهف سابعلا نب هللا دمع ىب ىلع اهجوزت من اهقلطف ناورم

 0 اكو اهيلا اهب ىمر مث ةحافن ىلع ضع هنا اهقالك نكت

 بقعلاو ءاهقرافف ىذالا اهنع طيما تلاق ىيعنصت ام لاقف ةّيدب ٌتعدف

 ةيواعم امو ليعاهساو قاحناو ةيواعمو ىلعلرفعج نب هللا دمع دلو نم

 نوع ما اههماو ةيواعم نب ديو ةيواعم نب هللا دمع دلوو لحب ناكذ
 تنب ةيطاذ هما اًكلاصو رسحلاو َديزيو ٍبلطلا دبع نب ث ثرحلا دلو م

 بلطف ةيواعم نب هللا دبع اماف <دلو مال يعور لمر بكرر دكا

 اماو “هل بقع الو لسموبا هلتقف سراف ضعبو ناهبصابر فظو ةفالخلا
 ٍلاووهو دحلا ءدلج زيزعلا دبع نب م ناكف ر فعج نب هللا دمع نب قاعتا
 هابا ىرا كلذو دودح الا ”وثرق ضرالا ىف سيل هنا كدوب لاقف ىيادملا لع

 نب ىساقلا ثنب ميكح ما هما ساقلا قاحسا دلوف * ّدح ناكز بزعلا دبع

 « هنع هللا ضر قيذصلا ركب ىبا نب ده

 نا قاما نبالاق ءهنع هلل ضر بلاط ىبأ نب ىلع ةفالخ
 ىف ةماعلا ةعيب هيلع هللا ن وضر. بلاط نا عنز للع ريو لوك ال اهتع

 ةنيدملاب هل عيابو ةرصبلا لها هل عيابو سو هيلع هللا ليص هللا لوسر لجن

 هروصال و نعمل وأ : يافا ثناكو رهبؤلاو ةحلط

 تفومناذ ع ةعيبو ناهتع لتقبر بخما اهيقل فرس تناك اذف جلا نع تردص
 رماع نب هللا دمعو يتلا نب ناورمور يبزلاو ةحاط اهب قحنو ةكم ىلا ةعجار
 بلطلا رم ىوديوت اهف اورراشت هك لماقت ذخرا ل مايقال نو

 قدوم رداد اهب ةيواعم ناكل ماشلاب اونو نامنع امنع

 اهب ىلع لماع فّيَنَح نب نافقع اوذخاو اهيلا اوهجوتف ةرصبلا ىلا 7
 هلاهعا نم كلذ ريغو لاما تيب ىبع دعم اوناك دج در نيلسح اولتقو وسخ
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 دلوو ةحاطو مساقلا دلوف رفعج نب ده اماف «بلاطىبا نبرفعج نب دن

 لع تنب بنيز اهّماو_رفعج نب هللا دبع تنب موتك ما هما ةيطاف ةحاط
 هللا دبع نب ةزمح ةبطاف جوزتف يلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنيا ةيطاف اهماو

 دج قاهشعساو "دل تقع الو هللا ديبع برع نب ةعاط اهجووت مز مدزلا با

 رفعج نب نوع اماو « بلاط ى با نب رفعج نب نوع ءرّئستِب فعج نبا
 هللا دبعىنارواَسملا هذ لاقي ناك الجر نإ الامل بقع او اًضيارتستب لتقف

 فنا ةرشع هاطعاو رفعج نب هللا دبع هبررقاف نوع نبا انا لاقفر فعج نبا
 هدعب هللا دبع ونب ءافن مث هلدلت ىلف اهّيَع تناك هل اًننب مجوز هناركذو مرد

 ءشيرق نم متنا لاقي 3و مهيلا جّوزتي 2و فيرش مهجوزب 2 نيادملاب مويلا مضو
 انا بكري ناك نو ةختج مارب هللا هيع اًماود بلاط وا يرتعج رب هللا ةبع

 لوق اذهربك دقو ةنيدملاب فوتو برعلا دوجا ناكو ةشبخاب دلوو رفعج
 ناكهنالاقيو ىيعست ةنس ءاوُبألا+ نِفُدَو فوت هربغ لاقو ناظقيلا ىبا
 ةرجمتلا ماع دلو ناكت لسو هيلع هللا ى لص ىينلا ضبق نييح ىينسر شع نبا
 دبع دلوف « لكما دبع نب ناهيلس هيلع لصو ةنس نيعست نبا وهو تامو
 بذيز يمأد موثلك ماو اًسامعور بكألا نوعو اًيلعوربكالا اًرفعج رفعج نب هللا
 هللا ديبعو اًديحو ىلسو هيلع هللا لص هللا لوسر ثنب ةيطاف اهماو ىلع تنب

 ىسومو اًحئاصو ةبلعث نب هللا مت ىنب دحا ةفصخ ثنب ءاضْوُحلا مىوماركب اأو

 اهيلع فلخ يشهنلا دلاخ نب دوعسم تنب لْيَل هما اهيبا ماو ىبحتو نوراعو
 ىّقش دالوأ تاهمال يساقلاو ليعايساو قاحساو ةيواعمو بلاط ىبا نب ىلع دعب

 موثلك ما اما ءارفعجو ةيرازفلا بّيسملا ثنب ةناّج ايهما رغصالا اًنوعو نسحم او

 فسوين ب جاتا اهجّوزت مث بلاط ى ا نبرفعج نب ده نب ساقلا دنع تناكذ

 نب كللا دبع دنع تناكف اهيبا م اماو « نافع نب ناهتع نب نإبا اهجوزت مت



 نك

 بلاط ىبأ نب ىبع نب ىنيسحا عم لمقع دلو جرخو بلاط_أ نب لبع نمر
 يبست ةمدقم ىلبع ناو مهعجتا ليقع توب لسم ةراكو وقف ةعستا موهنم نكح

 رعاشلا لاق اربص دايز نبا هلتقف

 لوسرلإ وأ تبدن ناى .دنأو ليوعو ةربعب ىدوج وع

  لهقعل ةعستو اُييِمَأ د كك ٍبْلَصل ييزك ةعبس

 ىلع تنب مو اههمأ سم نب ىلعو يسم نب هللا دبع ليقع نب لسم دلوف
 يسال يع نب دهن دلوو «زيزعلا دبعو نابع دو بلاطىبأ نبا

 تنب يرغصلا بنيز مهما ده نب نجلا دمعو د نب هللا دمعو ده نبأ
 عنف يورث اهيفف ىاكت ليقع ىب نم نييدللاا دنع امان هايللاط رول 1

 وتلك لو ةيقرو اد دلوف ليقع نب هلا دبع ماو «لوحأ ناكور ابخالا
 اًدّمح دلوف ليقع نب ديعس بأ اًمأو « بلاط ى ا نب ىلع ةنبأ ةنوهم مهما
 «بلالب و اىب ىلع ةنبا ةجسدخ هما اذيعس دلوف ليقع نب نمرلا دبع اًماو

 انجلو ذو برجا وذ وهف بلاط ىبأ نبر فعج اماو « بلاط ا نبرفعج
 ايههب ٌلَجَو زع هللا هلدباف :أذي تعطقف الوم وي دهشتسا ناكو نيح

 ةبرض ىيسو اعبر همدقم ىف ذئموي اودجوو ةنجلا ىف اههبريطي نئيحانج

 ومن نقف مؤيرقشابنجلا عم لو ةيئلع للا لطاعالا لوزا زلم كانوا كالا
 مودقباّرسا انأ ىيرمالا ىاب ىردا ام للسو هيلع هللا ص هللا_[رسر لاقف

 ىلا ةنيدملاب لسو هيلع هللا لص هللا لوسر هل طتخاو «ربيخ متفب مأر فعج

 ىططو الو لاعنلا ىذتحا الو رموكلا بك ام ةريره وبا لاذو * دهملا بنج
 . ىنكي ناكور فعج نم لضفأ لسو هيلع هللا لص هللا لوسر دعب دحا بارتلا

 رم سسهثوز فعج عون عضو عوورفعتج نوب اهلل دبع يعتاد الوق "هللا يتبق
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 نب هللا دبع دنباو ةورَف وبا ناسيك امنع كاوم نو «ناهخع ىلأوم
 هبل ا ا ةورذ ىل

 نال ودب جب جملا هور هي 0

 ءهدلوو دانزلا و باو :دلوو
 « هنع هللا ضر بئاط_ىأن نب ىلع رابخأ

 ىبأ نب ىلع وه« هي قر بلاط وأ عرب ىلع بسن

 اب 3 بيالاو رباك دبع يعقاني ةسيملاغي بأ يسأو بلاط
 سس

 بلاطو ايلعوأ ارفعجو ليقع ء بلاطو با دلوو « هتاوخحأو هتونحأو 6 ةوبأ

 دبع قب مشاه نب دسا تنب ةيطاف مهما ةناهجو ةتخاف اههساو ٌئناَه ماو

 ول نبوماع فب نم شبرق نم ةحاور نب مره تنب ّعَح اهماو فانم

 " رغاوارظنللاو عملاق لوا يو يخاغ وب قس تنير ةهلاع يوما تلسا
 وسو ديزي ابا نكي ناك بلاط_هأ نب لهقع اما ء بلاط ىبا نب ليقع
 ليفع ثروو ناظقملاو بار كني أهف يرد فلآ ةعب نايواسلا هأدففر دب موي

 ٌرسأ يقع ىاكو ىييلسم اناك ايهنالو فعج 3و لبع هرب. و و بلاط ابا بلاطو

 0 عوينستوفعي رفعج رع

 0 و روع اهب فا عؤءابلع ءاخأ كونو ةيواعع قحو

 528 جر, فذق ليقع ناكو لعالا ةريثك ةعساو عيقبلابر اد

 هللا ٌديبعو ةلمرو اذهو هللا دبعو السم ليقع دلوو « باطن نب م

 بع ءو ادنزوف 0 رواجا لبو قا ورضا تناك موضعب كاتو دلو 6

 نِناَه ماو 'اهساو ةيطافو بفيزو نامخعو اًفعجو اًملعو ةزجو 39
 اهجوزتف ' نم ايف قاع اباو وبكالا اًرفعجو اًدعسو ديويو قش دالوا ةفاومألا
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 نيزاقلا راق ةيقئاعربم ليلا رييغم يات نو ابل اناهم ىناقععسالا

 قمح تناكو ىسْوَّدلا مح نب ومع نب بدنج تنب هما تناكو نيمزهنملا
 اني رامغع نب ورع ما و ىف ىفام ككيحاح لوقتو اهف ىف 'اسفنخما لعجت
 رب هللا دبع تنب موثنك ما :ننع تناكو اعيقب بقلي لوحا صربأ نابأ ناكو

 نابأ نب نهرلا دبع يهنم_ريثك هبقعو جاجا دعب اهيلع فلخر فعج
 « ثيدحلا هنع له اًدهتج اًدباع ناكو

 ىذلا ىناهنع فحم ءدنع ناكف ناهقع نب دلاخ اماو + ناهتع ري دنلاخ

 ءاوجرد دقو هذلو ىديا ىفراص مث لقق ىيح هرج ىف ناك
 ما تناكو بويا ماو اًيصاعو اًديز دلوف ناهتع نب مم امأو < ناهنع نب مم

 جّوزت ناكت نامتع نب رمع نب ديز اماو «ن اورم نب ىلا دبع دنع بوي
 هيف ليق ىذلا رهف سانلال خان اكف مع نب صاع انادي يضحي

 ماع دنع ورَقلِإ جيىذلا تسابف اهيلع مالظلا رج دقف اوبس

 بمس اكو لتقو اليخ“ .وعا ناكف ىناممع وبوفخجسس اماو < نافع نب ديحعي

 ىاوناكن شوب هعم لبقاف ةيواعم هلزعف ناسارخى ع ةيواعأ لماع ناك هنا هلق
 ىحاسللاب اهيف هل نولهي ٍضرأ ىف ماقلاو ةنيدملا ىلا دغصلا دالوأ نم هيدي

 «يهسفنا|ولبغن اوهرطي وراثقد هيلع ابكوو طياحلا باب اًموي اوقلغاف

 ةوتفو .بارش بحاص ناكت نامتع نب ديلولا اماو « نامتع نب ديلولا

 « هتلج ىف قلخ وهو ناهفع هوبا لتثو
 يعلص ىبنلا ثنب ةّيقَي نمو هو نامغع نب هللا دبع اًمأو +1 اف ودزعللا هيعق

 «تاف ضرف هينيع ىلع كيد هرقنف ,ىينس تس غلب هنا اوركذو اًيبص كلهن
 ءاضيا مالغ رهو كلهف ناهنع نب كلما دبع اماو «ىاهتع نب ككملا دبع
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 نصح نب كردم لوقي هيفو هلاهجج فرطللا هبقلو
 هيي فارس رعسيلعب ورمت نبأ لع تلخد ذاىناك

 دبع ماو ةّنِمآو زبزعلادبعو ةشئاعو اًدلاخر بكألا ورم نب هللا دبع دلوف
 رغصالا لح بلاط_هأ نب ىيع نب نيسحا ثنب ةيطاف نم هل دلوو هللا

 دبع ىرب كيك اكو ةدعسو مور بكألا ده اهريغ نمو ةّمقرو يساقلاو

 ردق هلناكو هلاهب جابيدلاب بقلي ناكو سانلا لمجأ نمر غصالا و رم ىب هللا

 ةفيلخعرزو هتيرذ نمو ملسو هيلع هللا لص بلا ىمس هيف لاقي ناكو لمجنو
 هلثم اهأ هناسن نم ةارما تلاقف قالطلار يثك جيوزتلار يثك اكو : مولظلا

 ىبيطافلاعمر عج وبا هذخاو ءاهعياجت ىموت الو اههيعن مودي 4 ايندلا لثم

 دين سار هنأر هظاو دنهلا ىلإ هسارب ثعبو اربص هقنع تيرضف هبرما مث

 ىبص هللا لوسر اهدلو ةارمأ هدلو نمو بقع هلو « نسعلا نب هللا دبع نبأ

 للحب تنب ىهو رينزلاو ةعلطو ىللعو ناقعو ميوركب وباو لوو هيلع ىلا

 نب ةورع نب ناقع تنب ةجندخ اهماو نامتع نب ورم نب هللا دمع نبا
 نب ىيسح ا تنب ةيطاف دن ماو قيّدصلار كب نأ تنب ءامسأ ةورع ماور مدزلا
 قوات ملو ملص هللا لوسر تنب ةبطاف نوعا ماو بلاط ها نبيع

 ةصفحو م نب هللا دبع ماو هللا ديجع نب ةحاط تنب قاح' أ ىلع نب نيسحملا

 نافع نيورمت نيب هللا دبع نب ساقلا امأو « باطخما نب رم نب هللا دمع تنب
 رعاشلا جوعلا وهو رم نب هللا دمع دتوف هللا دبع نب م اماو ءهل بقعالف

 قوز !ماشع نب ميهازبأ جك :ناكو فئاطلال بق وعرف نفع جرعلا لزني ناكو

 جلا ىف لياقلا وهو نجلا ىف ككهف هسبح هذخاف

 ورم لاف قبسن كت مو اًطييسو ىهيف نكلا ل ىفاك
 «رخث دادسو ةهبرك موهل !وعاضا ىتف ىأو ىنوعاضا
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 وربك ةبس ةعصا يب تت ىاطتملاو با لاق ورق اينعاو مسؤل
 ىاهداز و امارتشا ناهتع ناك بكوك شح اهل لاقي ضرأب نفدو ىيثالث

 5 راصنال ٍ نو لجر بكوكو ناشجا اهعمجو ناتقسبلاٌش حلاو عيقبلا

 ق دزرغلا لاق ىخالا موب لثق هنا ىو ركذي ءارعشلا تدجو

 _ر هلا ةليل ةعيبص مذ اوكهتناو هرلخق ذا ناهنع

 وخا لاقو

 انارقو اًميبستل يللا عطقي . هب دوجسلااوُُع طمشاب او
 مرح نب نيا لاقو

 اوحذ مو مارح حنذ ّئاف ةيحاضناهنع وحناذ اودقافت

 ارح ىذلار ثدلا يمي ع ارشح يلو مارح رهشلا ف ناهتعب اااوتخ

 وجنت يهناطلس ل عر فك بايو مهلوأ نسر فك ةنس ئاف

 جيمنلا دموتسي اه ةيظ ماهت عر ياسا فوييس ين دروتساف
 2 اوخئذلإ كارلا مدلا كاذ كفن قيس هللا ّلضا اودارأ اذ ام

 « ةليل ةرشعىنثا الا ةنس ةرشع قنثا هتياو تناك قاحس_.ربإ واق

 هما وبكالا هللا دمع نافع نب ناهتع دلوف «ىرافع س نامتع كلو

 هيلع هللا رص هللا وسر تنب ةّيقو همأر غصالا هللا دمعو ناوزغ ثنب ةتخاف

 دبعو ةربغماو ديعس ماو دهلولاو 0 اناباو ميو يلو

 ابقع ىهفرشأو هدالوأ ّنسأ ناكف نامثع نب ورم اماف «٠ ناهنع نسور

 وريكبور غصالا هللا دبعو رغصالا ناهنعو باطنكا نب مم نب هللا دمع

 سانلا ل جا ىم ناكق و بكألا هللا دبع اماف « ديلولاو متو ةسبنعو ةريخللا



4/ 

 ىوهلا ىف اهرد العج امو ةليغ اًهرد اذخا اه

 ءىجس نم كواش تاهيهف  دابعلا ضن اوم تيطعاو
 وبطل زد فلا ةياعبرأ ءاطعاف ةلص كيسأ نب دلاخ نب هللا دبع هيلا بلاطو

 هيلأر اسف ماشلاو لا ةرصبلا نم سمقلا دبع نيرماعرّيبسو ةذبولاى اذ ابأ

 سذج يف ةعيرر نب ةبتع نب ةفيذَحو ا نب دن مهيفرصمل عا نم موق
 لسهأ ىو وسبا دذج ىف ىييجتلار شب ةنانكو

 0 ٌّوشلاس يُيُع نب سودسو يدبعلا ةلبج نب ميكح ةرسبلا
 دجو من ماضرأو يهبقعاف هوبتعتساف وّدللا ثدرتكا نب_رتشالا مهنم ةفرللا

 منع ههتاخ هيلع ناهنع ىم اباتكو صم نوديرب طوفوصنا نا دعب
 لورماب ل هنأ هل فلحت ناهتع ىلا هب طوداعف مهباقر بوضف موقلا كانا اذا

 راف ىتلخادو ىلع يغب كهناخ ذخوب, يدش ىيلع اذه نا اولاق ىلعي

 نع ىهنو ىلتاقي نإو لزتعي ناى اذ لؤقعاف دوما ىلع تبلغ دق تنك
 ل اكان او انااا ىياوعوت اسوي عويوشغ نمر ثكأ و صوت :هباب قلغاو كلذ
 ضايع نبر اين هبرضف ىراصنالا مْرَح ىنبر اد نم هيلع اولخد مت لحجر
 ديح ذخا مث هرج ىف فحص ا ىلع مدلا لاسف ههجو ىف صقشم.ىهسالا
 سخخ ةنس ةَدحأ ىذ ىف هلتق ىاكو ىتمحن عد لاقخ هتيحنجر كب ىبل نبا

 سانلاب ٌقِصو ساّبعلا نب هللا دبع ةئسلا كلت جيا سانلل ماقاو نيثالثو

 ىينسر شعسانلاب جج نامتع ناكو « مهبطنو ةنيدم اب بلاط ىبأ نب ىلع
 معلا دعب 'اعبرألا موب. قاحنا نبا لاق هلتق موي ىف اوفلتخاو ةهلاوتم

 لايل ال ةعججا موي لقق ىدقاولا لاقو ورهظلال بق تبسلا موي نفذو

 نيناهنو نيتنثا نبا ذيموي هو نيثالتو سم ةنس ةما ىذ نم تلخ
 ويبَج هيلع صو ليل عيقبلاب نفدو هيف فالتخاال ام اذه لاقو ةنس
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 لوسر هل برشو اهتفدو تتاهف ةليقث تناكو هتنبا ةّيَقر ىلع هفلخ سو
 ىبنلان لن اوضرلا ةعيب دهشي مو * هرجاو هبهسب يلسو هيلع هللا ىبص هللا
 هل عيابف لاتقل تأي مل هنا صوبخ ةكم ىلا هب ثعب ناك لسو هيلع هللا ىلص

 ةباغلا_لإ_ضمو مزهناف دْحأ موي دهشو “ هلاهشب يلسو هيلع هللآى ص هللا لوسر

 ول قم اولوت نيذلا نأ تلزن هباحأىنو هيفن مأيا ةثالث ةريسم

 هللا افع دقل لو اومسك ام ضعبب ناطيشلا يهزتسا اهنأ ن اعين

 لا دامس هنعمل وو نافع نب ناهع
 ةازغوأ تناكف ةنس ىيتسو عست ىبا ذئموي وهو نيوشعو عبرا ةنس
 ةيردنكسالا مث ىرعشالا سوم وبا شويجلا ريماو هتفالخ ىف ىرلا تيزغ

 سرافو ةرخالار نمصصاو مورلا وح لحاوس مث سْربَف مث ةيقيرفا مث موباس م
 م ناتسجو نامركو دوج رادو نأةسوبط ا ىوآلا
 يووم تناك م دو الا لحاس مث سوبف نوصح مت ةيقي ةيرنا مث رحخلا ىف ةرواسألا

 خا ىذ ىف نافع و وح من 0000 بغللا بع ضياع

 اعلا واحب كا ىوآ هنا ن اهنع ىلع اويقنءام ىراكو عويفالثو سف افق

 حا ةاهوهبإ فالي زس ةللازز و و رانا فلا مياه ء ادا

 حضوم رموزه« لسو هيلع هللا لص هللا لوسر قدصتو !ولاق سمع ةو ركب وبا
 و نراووم اخا يحلا نم ثرحلا ناهتع هعطقان ىيهسهيا ىلع ةنيدلا قوس

 ا هيلع هللا لص هللا لوسر ةقدص هو عراورم كّدف عطقا

 امنع ناكر يب | لبذح نب نجرلا دمع لاقذ ناورم هلك هبهوف سؤ ذخاف
 ىّدَس اًميش هللا كرت ام مانالا بر هللاب فلحأ ةويس

 ىلتبت وا كبىيتمن ىك ةنتف اذنل تقلخ نللو

 ىدهلا هيلع قيوطلارانم انيب دق ىينيمالا ناف

/ 
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 «معلص هللا لوسر هع تنب نامتع ماف بلطلا دبع تنب ءاضيبلا اهماو

 ريمقلا سيل الجر ناهنع ناكى دقاولا لاق « هراجخأو نامتع ةملح
 نوللار مسا اههيظع ةيحن ار يثك ةرشملا قيقر هجولا نسح لب لبوطلاب لو
 هل ىنقا علصا ناك هرهغ دازو بهذلاب هنانسا ّدشي ناكو ساولار عشر يثك
 ءّلثعن هنوهسي هوادعا ناك هتيحو هسار عش ةوثكاو هينذا نم لفسا ع

 ىف اًبّبح ناكو موثلك ماو ةَّيَقَو هيتنبا ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر هجوزو

 مهلياق لاق شيرق
 عشر اوينلاب اعد اذا. راع شيرق بح ىنيهرلاو ىّبحا

 هيلع هللا قص هللا لوسر ةنبا ةَّمَقر جّوؤت ناكو نيلوالا نيوجاهم لا نمو هو
 يسو هيلع هللاىبص هللا لوسر لاقف ةشبحلا ضرا ىلا اهب_وجاهف ةكهوهو ّلسو

 رجاهمث«مالسلا ايهيلع طولو مهاربا دعب لجو ع هللاى ار جاه نم لوال ايهنا

 اهئامعيبي ىدوهيل ةيكو تناكو ًةَموورثب يرتشاو ناترجت هلف ةنيدلاىل
 ىيبلسيل اهلعج ٌةَمور ىرتشي نم سو ههلع هللا رصىمجنلالاقف ىيبسللل

 تى دوهيلا نافع قاف ةّدجلا ىف برشم اهب هلو يهئالد ىف هولدب بوضي
 مرد فلا ر شع ىنثاب اهفصن ىرتشاف اهلك اهعيبي نا ىباف اهب همواسف
 ثلعج تيش ىراو مو كلو موي ىلف تيش أ نامتع لاقف نييبسيل هلعجت

 ىرامثع موي ناك اذا ناكف موي كلو موي ىف لب لاق نيتيرق ىبيصن ىلع
 نامفعل لاق ئدوهيلا كلذ ىار ايف نُئُموب مهيفكي ام نويلسلاى قتسا

 لاقو < هرد فلا ةينمنب هارتشافر خالا فصنلاو تشاف ىتيكو ع تدسفا

 قع 3 لافع لعرتشاف١ان رجحت ىف ديزي نم وسو هيلع ءللا لص هللا لوس

 نيسؤو ةياهستب ةرسعلا شيج نافع ز هجو رجم ا ىف هدازف ىراوس سن
 هيلع هللا لص_يبنلا قدروفب موي دهشي لو « اًمسوف بيسي افلا انهيعاو يءيعب
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 ناوكذ رادلا كلام ىباوم نمو «ىميلا ىلا رادلا كلام ىيتناف اهعطقاف سدس

 ةنيدملا ىلا نور ادوقلاوو لاهالا ضعب ىبو دق دقلا يبظع اكو

 ع نوم ع هج هنع هللا ىضر باطخعا نب رع ىباوع نمو « ةليلو حى 3

 بّيسلا نب ديعس لا3 باطن لا نب رمت ىوم لسا هيلاوم نمو «ر دب موي لت

 ىقنثا ةنس باطخلا نب رج .هارتشاو ديز ابا نكي ناكو راج: ّيشفح للتسا
 لاق ديدحلا ىف ركب ىبأ ىلع سيق نب ثعشالاب مدق ةنسلا كلت ىو ةرشع

 زيثكو غو ناورب ب كلا دبع مالح ى وقوزكللاب لكوي عسل لها
 « هيبأ نع ةياورلاريثك لسا نب ديز هنباو مع نع ةياورلا

 رهشربا لها نم ناكو هللا دبع ابا ى نكي عفان ناك « رم نب هللا دبع ىبوم حفأن
 ىور دقو ميو هللا دمعو ركب وبا دلولا نم هل ناكو هتاؤغ ىف رمت نب هللا دبع هباصا

 نا ىور ىذلا وهو رعل يلوم نه ناكو باطغلا نب رع ىبوم نفك « يهنع
 ءاهيلع ىزغي ىتلا ل يخل هاج جرم وهو عيقبلا الا ضرالا نم ميش يح مركب ابا

 ممل ابتاكم ةمماورا هّدج ناك ةّمماى ا نب ةلاضف نب كرابم ا رع ىلاوم نمو

 ىيتسو سج ةنس ىنوتور يثك ثيدح كرابم ا نع لجو نجولا دبع همساو
 « ةلاضف نب نجرلا دبعو ةلاضف نب لضفملا اههنع ىوُر ناوخا كراببلو ةيامو

 هنع هللا نر نافع نب ناهتعر ابخأ
 دبع نب ةيما نب صاعلاى ا نب ناقع نب ناعم ناهتع بسن

 نب ول نب بعكن ب قزم نب بالك نب َسَصُق نب فانم دبع نب سهش
 امل باو هللا دبع ابآو و أ ابا ىنكيو ةنانك ىبوضنلا نب , كلام نبر ف نب بلاغ

 كانه تاهن ةراجت ىف ماشلا ىلا جرخ نافع ناك « همأو ىرامتع و بأ

 ةقضأو اع اكس هلأ ةريخما نم مكافلا عم ءاًصهمغلاب لتق هنأ:لاقيو
 نرد م

 2 رسمجش ليع نوب بيبح ىرب ةعيب هير نيزّْيوُك تنب ىَوْرَأ مهما بنُ



 اضاف ناكق باطنخحلا نب مم نب صاع اًماو « اههنع هللا ضو باطخملا نب رم نب يصاع

 هللا دبع هرخإ هاثرو ريبزلا نب هللا دبع لثق لبق ىيعبس ةنس ىفنوتو اويخ

 هيف ارعش لاقف

 اًعمانب ىبهذ وا اًعيبج انشعف اًيصاع نفلخ َّنُك ايانملا تيلف

 اهجوزتف صاع ما اماف نيكسم ماو صاع مآو ةصفحو معو صفح صاع دلوو

 اهنخاجوزتف «دنع تتاموزيزعلا دبع نبرمم هل تدلوف ناووع نبزيؤعلا دبع

 اهجوزتف نيكسم ما اماو “صاع مالاجر نم ةصفح تسيل لاقي اهلف ةصنح
 صاع نب صفح اهاو « دايز نب هللا ديبع اهيلع فلخت اهقلطو ةيواعم نب ديزي

 يوري ىذلا ئرمعلا مم نب هللا ليمع صفح نب مم كلوو صاع ماو م دلوف
 « ثيىلحما هنع

 رم ةبوضف باطخ ا نب مع نب ةهنن وبا اماو ء« باطغم ا برم نب ةهش وبا
 هل بقع 2و تافرخآر ما فو بارشلا ىف ّدحلا
 تناك برح ىف ربى هرف باطن ا نب م نب ديز اماو « باطخم ا نب م نب ديز
 ما هماو تام هنا لاقيو « دل تقع 2و تاف حازر ىنب يبو جأ وع ىنب و

 دبع اههيلع صو هبحاص نم اههنم دحاو ثروي يلف ةدحاو ةعاس ىف موثلك
 < لاجرلا يدقتب ةنسلا توجت موثلك مار خاو اًذيز مدقف مم ىب هللا

 لوداب مث دلو هل ناكف باطخما نب رع نبرهج اماو ء باطنخ ا نب رم برج
 تبغا دع ىقبي لو

 رادلا كلام باطخما نب رج ى اوم نيو ء باطخح ا ىب م ىلأوم

 دق تناكو يح هدلو ماو اًئيش اهيف سانلا نيب سقي اكو اراد هالو مع ناكو
 يعطقا نا ديراىنا ناهثع اهللاقف ةعيلم تناكو نافع نب ناهأع تعضرا
 كتلاقف سادسا ةثس وم سذس وأ ساما ةسنح نم سمج هنا تعا عاق
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 ىرخاو نافع نب نامتع نوفوورع دكع نيوتم ةدحاو تناك تانيو اَدَقاَوو

 تالاجر نم ىراكف مع نب هللا دجع نب هللا دبع اماذ ءىيبزلا نب ةورع دنع نهنه

 دبع نب زيزعلا دبع نب مم ىهنم ةنيدملاب بقع هلو هيبا صو ناكو شيرق

 ةنيدملا لع سوم هلعتسا مث ىدهبل نامرك ىلع ناك مع نب هللا دبع نب هللا

 للعو مهلضفاو مدجعاو سانلا دهزا نم ناكوز يزعلا دجع نب هللا دمع مهنمو
 زابخ نم ناكو ممم ابأ ىنكي ناكف هللا دمع نب ىلاس اماو ء ةنيدملا برقب ةيداب ىف

 لوقيف هّبح ىف مالي هوبا ناكو مهئاهقفو سانلا
 لاس فنالو ىيعلا نيب هدلجو  مهموُلأو مس ىف ىيوُمْؤي

 ىلصو ةيامو ّتس ةنس ةنيدملاب كهورذنما اياىنكي لاس ناك ىدقاولا لاق

 هلو اًدّنمم دلوف رم نب هللا دمع نب صاع اماو ء كلما دمع نب ماشع هيلع

 كلغ مرح هو هريعب نم عقوف رع نب هللا دبع نب دقاو اًماو « ةفوكلب بقع

 .وعاشلا لوقب مهقو: شورت لاجر رع اكو هقإوى باعللا هابع هل

 دقاو نباسجو دابع نسح اهل ةديرخّلكن اوسنلا نم بحا
 رع نب هللا دبع نب لالب اماو «ىييزلا نب هللا دمع نب ةزمج نب دابع ىنعي
 رة ىفب جن نوكت نأ وجرقا لاب اي عل لوقي رم نب هللا دمع ناكو جنا ناكف
 «ءهل بقع الو يغص وهو كلهف

 نير نب هللا ديبع اماو « اههنع هللا ضو باطخلا نب مم نب هللا ديبع

 ىلإ تبقي لت ةنيم دوج مم لتق الف شطبلا ديدش ناكف كباوشلا

 هتلتق لا اًيهجا عدا /لاقو اًيجما الجر ٌةَئُّيفِحَو نازمرهلا لتقو ةوُلول

 دلوو لتقف نيْفِص هعم دهشو ةيواعم ىلا بره لتق نمب هلتق ىلع داراف
 تناكو ةهس ماركب وبا دلوف مويغو سمع ماو ناهفعوركب ابا رم نب هللا ديبع
 .زيزعلا دبع نب رم تح تناكو نامنع ما نامع دلوو جاجا تح 5056 22500057 0 04



 ل

 الا اذه ىرا كو ةنس نيتسو ثالث نبا وهو هنع هللأ ضو باطخم ا نب مم قو

 ريوج ع ةبيتق وبا انثدح لاق مزخا نب ديؤ ىنتدح « لوالا وه لوقلاو اًطلغ

 وهو باطخما نب رم ٌلتتَق لاقرمت نبا نع عفان نع بويا نع مزاح نبا

 « ةنس يسمو سمح نبا
 هللا دع باّطخلا نيم دلوو « يهباقعاو هبلصل باطغح ا نب مم دلو

 ور عر ركون ةيبتو مواحماعلل عفو يأ صو
 ما اهّماو اًديزو ةيطافو ريدا حج تباث نب صاع تنب ةلهئج هّماو اًماعو
 ّلسو هيلع هللا يص هللا وسو تنب ةبطاف نم بلاط ىبا نب ىلع تنب موثلك

 ميعن نب ميهاربأ اهجوز رم ناو ةّيقو رع نم موثلك ما تنب يسا نالاقيو

 جيتكازاو ةوخرلا اهابع :هنيتءاو اويكو احلو كوتت ملو دنع تتاهف ماجن

 ءرخا تانبو ةيطافو نجرلا دبع اضيا ههساو
 ىلا دبع باى نكي ناكف رت نب هللا دبع اًماف «ء اهنع هللا ىيضو رع نب هللا دبع

 نداء ردن موي دعب دهاشلا دهشو ريغص وهو ةكهب هيبا مالسارعم يلساو

 هل سد جاجا نأ نوهزين ناطظقيلا وبا لاق : كلملا دمع نمز ىلا ىقبو

 جاجم الخدف همدق رهظ ىف هنعطو قيرطلا ىف هجرف دحر جز مسن الجر

 اذه لوقت 4 لاق ىنتجصا تنا لاق كباصأ نم ىرهجرلا دبع اياب لاقف هيلع

 ٌىيَصف تا « حالسلا هيف لم نكي ل دلب ىف حالسلا تليحلاق هللا كيحر

 ةكياكاس ما عقيل ارا روق لاقو»# نرامرجت طئاج ىف علقو مدولا هنع هيلع

 نمر خاوهو هتيبحنر فصي ناكو ةنس ىهناهنو حبرا نبا وهو فب نفدو
 « يهنع هللا ى ضر ةباععلا نم ل رام

 هماو هللا دبع ع نب هللا دمع دلوف ءايههنع هللا ضو مع نب هللا دبع دلو

 اناليو ةزمحو اًيصاعو دلو ما هّماو ياسو راتخنا تخا ديبَع ا تنب ةيفص
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 حورالاو سوْدَس ىنب لاجو نم هناكو نوشه سانلاو بكار دناك فز
 < ىتنم اذا هابقع ىنادتي ىذلا

 ركبوبا دهعو ده وبا لاق « هنع هللا ضر باطخملا نب مم ةفالخ

 هدعب هفلختساو هنع هللا ضر باطخما نب مم ىلا هنع هللا يضر قيدصلا

 دلاخ ديىلع احاص قشمدو سدقملا تيب 0

 ةعقو تما كومريلاو نابقوباو ناَسْمَم تْسّدو ىاَسْيَمو ديلولا نب

 ةنس 'اًلوْلُج ةعقو تناكو ىرعشالا_بوم ىبا دي ىلع اهروكو زاوهالاب 89
 ةيواعم اهريماو ةيراَسُيَق تناك اهيفو صاقو ىنأ نب دعس اهريماو ةرشع عست

 صاعلا نب وم اهريماو نيرشع ةنس نوُيلاباب ةعقو تناك مث نايفس ىبا نبا

 لان وَقَم نب ناهنلا اهريماو نيرشعو ىدحا ةنس دنواهن ةعقو تناكو

 ةبعش نب ةريخملا اهريماو نيرشعو نيتنثا ةنسزاوهالا نم ناجرا تناكو
 نوعاط نم ةدامرلا اماف نيرشعو ثالث ةنس ناذيو ىلوالا رذطصا تناكو

 ودم ةيلاوتع وجسر تقخ ادلع و « ةرشع نراهن ةنس ع نراكك ساو

 عبرالن ينثالا موي ةبعش نب ةويغملا مالغ ةٌوُلوُل وباز ويف هلققف ةنيدملا ىلا

 ّىدقاولا لاق ةنس نيوشعو ثالث ةنس ةهتق ةّجا ىذ نم ىيقب لايل

 نقب عيرال وت من اًنالث كيمو تسلا اق عاج يقم يبشلا اهنرالا خاب علا

 هللا ص هللا لوسر عم اهنع هللا ضر ةشئاع ةرج ىف ٌريُقو بّيَهُص هيلع صو

 رشع هتيالو تناك قاحسا نبا لاق «ايهنع هللا ضر_ركب ىناو يلَسو هيلع

 - لايل سمو .رهشإ ةتسو: نيننس
 نياهلافقايتس ةءاوزلتعلو هقفتلا ولطر باطتلا نب رم وس

 ركذو ناظقملا ىبا لوق وهو ةنس نيسمحو سم نباوهو ضبق قاحتا

 لاق. هعس نيزماع نع. قام اخ وا نع ْيِبولا نس شمق مع ىدقاولا
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 دلوف ةّنجلاب ٌّلسو هيلع هللا لص هللا لوسر يرشب نيبذلا ةرشعلا دحا لّيَقَن

 ءاهسا هّماف باطخلا نب ديز اماف ؟باطنما نب رو باطخما نب ديز باطخملا

 نيبو هنيبو ادب دهشو رم مالسا لبق همالسا ناكف ةمّْوح نب دسا ىنب نم
 دخن موي دهش مث هكريغ اهسدلي الدلاو لوقي اههنم دحاو لك لعجن عرد م
 ودنا ع سؤ هديطل غويبق وشو ييرع مف يرام غو: دفنا ةعبرأ ىقزبصن
 جى وخا ةيس هلتقلب لاقيو نحنا مرموبا هلتاق نأ لاقيو لتقف ةرشع

 ةباَجَل ىبا تنب ءّماو نجرلا دبع ديز دلوف جرا دبع اباىنكي ديز ناكو
 دبع امو ءاهنع ليقف مم نب هللا ديبع اهجوؤتف ءاهسأ اماف ءاهساو ىراصنالا

 ةيطاف هماو هللا دبعو جرعا ناكو نجولا دبع نب ديلا دبع دلوف ىجرلا

 ميعاربا هدلووزيزعلا دبع نب يل لماع ديبعا دبع ناكم باطخلا نب ي ةنبا

 قاحسا دلوف ييماربأ اًماف «نهحيو زيرعلا دبعو ديزو رمعو_ريبكلا دمعو للملا دجعو

 دلو ن“ ىروقاملان اكو ددعو رادقا ىهل ةرصبلاب هدلوو َيَطَحلاِب فرعي ىذلا

 + تايلولا نولي ليها دبع

 وزخما ةريغملا نب ماشه تنب ةَهْنَح هماو صفح ابا_زكيف .باطخحلا نب م اماو

 قرفف هنوفخسانلاو هب ىدانو مالسالاب .رلعأ هنال قورافلا دي ناكو ّىب

 ةارماو الجر ىيئالثو ةعسق يسأ موي نويسملا ن اكو < لطابلا اأو قحلا نيب

 < مم لسا ذنم ةزعا انلز ام دوعسم نبا لاقو نيعبرأ مع هلهف ةكمب

 هي هنولىف اوفلتخا ده وبال اق وزب ةييلاطع

 مد 00 000 ءلصا 5 -- ناك هنا

 0 لاق طبضالا رهو اًعْيِح هيديب لهتعي 50

 راكم نأ برحن ب كامس نع ةبعش انثدح لاق ىبصالا انثّدح لاق دهح
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 « نيرهس نب ديف ما ىو ةينص ركب ىل ىلاو نمو ةهِفَص
 راك كب ىلإ نب موجرلا دبع ىو عفان ونار كب ىلا او نمو عفان وبا

 هلو ةرعبللا كوني اكو جفان:وا تشم قوقلا اذن عوغبب هاياو, قالا ققالخكو

 ىو ا غرَفَم نبأ لوقي هيفو ةروهشمر اد اهب

 راسي نلقكم ىواد بنج ىلا 2 اهتكت ًارادو ىإ اًضرا هللا قس

 راخصو ةّلذ ىراج كا ايف نب نباو اهلراج ع فانوبا
 (ذاف لاق كاع هنا عفان ىال | يقف ةعّبَبُس نجل ى وم لوثرم ىناوأ ويقال الاق
  ىلابا الف لاق 9 اولاق ةحاط_ىنبا توهيوا توما ىناج

 دبع يوم نامتع ىا نب ةرُمر كب ىلا كوم نمو لاق ناهخعى أ نب ةرم

 كيْفْس وا نب دايز ىلا تبتك اهنع هللا ضر ةشئاع تناكور كب ىبا نب نجولا
 بسُنُي هيلاو ةرصبلاب ةرُم هَ هعطقاو همركاو اهباتكب رف هب ةاصولاب
 < ةرصبلاب تقلع هلل !ورهنلا كلذ

 ولالا وزب عواملدبا ليك ىب يداقلا قاوم قو لالب وب ا

 ةنيدملاب ىوتو ثيدحلا هنع لَو ةنيدملا جارح ىلوو كيج اًيريرب ناك

 ناورم ةفالخ ىف ةيامو نيعبسو ىيتنثا ةنس
 .هنعدلأ ةباطخلاو نمير امخا

 دبع نب حاير نب طرق نب علا دبع نب لْيَفُت نب باطخملا نب رع وه
 كلام نير هف نب بلاغ نب نول نب بعكن ب ىدع نب حازو نب هلل
 ء ىوّدعلا لاقيف ةىوعملار# مستو 0 دمع
 شيوقلاجر نم لّمَقُت نب باَّطَتلا ناك « هّماو ديز نا سرس

 ةيبا دعب ليفن عون إم اهجّوزتف ليفن تح تناكو ل نم ةارما هماو

 نب ورم نب ديز نب ديعسوبا ره ديزو باطفلا ما هّماو اًديز هل تدلوف
07 
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 نب مع اهبطخن ركب ىبإ ثنب موثلك ما اماو «ريثكلاب اوسملو ةنيدملاب بقع هلو

 اهنع سما ىتح هل تلاتحاف موثلك ما تهركو هل تهناف ةشئاع ىلا باّطخعا

 اهجوزتف اهنع لتك مث ةشئاعو ءايركز هل تدلوف هللا ديبع نب ةحاط اهجوزتو
 « ىموزخ ا ةعيبر ىبا نب هللا دبع نب نهرلا دبع

 ةماج هّماو حابر نب لدبوهو لألب ٠ :دلوو ركب ىبأ ىلاوم
 ىقاواس فخر كب وبا ءارتشاف رسأف حج ىنب نم لجرل ةّكم ىدتومنم ناكو

 قة اهتاطض طيلاوزلدس ول ليبدهشم هللا قدوتي ناك هقكا
 هيلع هللا لص هللا وسر ضب ايلف ملسو هيلع هللا لص هللا لوسول نذا نم
 مدع لذوي مو اهب اًيقم لزي لف هل نذاف ماشلا ىلإ هنذاتساف ركب ابا ىتا ّلسو

 رمي ىكبف نّذاف هرماف هيقل ماشلا ىلا رع مدق الف ّلسو هيلع هللا لص ىبنلا
 مق مئاويفو الا ئتبح ماشلاب سيلف ييّْنَُخ ىف هناويد ناكف نولسلاو
 ىنملا ىيب اهف ةارّسلا ىدلوم نم لالب ناك ىدقاولالاق كانه كىلهو

 مل ىنحا لوط اقيحن ةمدالا ديدش الجر ىراكو هللا دبع ابا نكيو فئاطلاو

 (قشمدب تان هبيشوّيغي هل ناكو ريثك طمتن هب نيضراعلا فيفخريثكر عش

 « ةنس نيتسو عضب نباوهو نيرشع ةنس
 نب لْمَقْطلل ناكو ةريهف نبرماعركب ىلى اوم نمو لاق ٌةُهُهُف نبرماع
 ناكو هققعاف ركب وبا ةأرتشاف رماع يلسأو نامور 5 اهمال 1207 ىخا ثوحلا

 ا0ااابا الز ةفازا عنب هحاورن انثدح دهوبأ لاق « هللا ىف بدعي نم
 سبع ماو ةرييزو هت دراورماعو الالم: هللا ىف + باذعي مهلك : ةعبس قتعا

 ل قر يزماع ناكو. ءاهتغناو ةيدهنلاو لحوم نب ورم ىنب نم ةيو ةيراجيو

 رد موي دهشو همدخ“ ةنيدملا ىلا وجاه ىيح ملشو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
7 32 
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 ىهف ءاهسأ اماو ءهللا دبعل بقع الو كهف ليعامسا هللا دمع دلوو «ركب ىبا
 دبععم تناكف اهقلطف ًةذع هل تدلوف ةكمب_ريبزلا اهجوزتو ىيقاطنلا تاذ

 ءةكمب ثتامو تيم ىتح ةئس ةيام تيقبو ٌلِبَق ىتح ةكمب اهنبا هللا
 صصق ىف اهتضق انركذ دقو ّلسو هيلع هللا قص هللا لوسر اهجّوزتف ةشئاع اماو
 ملسا م ىيكرشم ا عمر دب موي دهشف ركب ى ا نب نهرلا دبع اماو < هجاوزا

 هتلخداذ ةكم نم برقي لبج نيسهو ثالث ةنس ةاجن تامو همالسا ىنسحو

 هللا دبع ابا ىنكيو اهعم لهجلا دهش ناكو هنع تقتعاو هتنفدو مرحلا ةشداع

 ىمحرلا دبع نب هللا دبع اماف ةصفحو هللا دبعو اًده ىنجرلا دبع دلوف

 ركبوا تنب موثلك ما اهماو هللا ديبع نب ةعهلط تنب ةشئاع هما ةحاط دلو

 ريثك بقع ةعاطلو ةكم ىلع ٌةماع ناكو اًدنج ٌةءلَط دلوف اًداوج ةحلط ناكو

 ناهلس دنع ةملط ىب ديم ثنب ةشئاع تناكف ةنيدهلا نم برقلاب نولؤني و

 هللا دبع دلوف رمحرلا ىجع نب دي اماو ءنشابعلا وب هللا دبع وبا لع لوا

 ىنرا كلذو وكب ىبإ دلو نيب نم قيتع نوال هل لاقي بقع هلو ده نبا

 ىناث ىوبا انارخإ لاقو قيّدصلا ىبا انا مدحأ لاقف اولضافتو كب ىبا دلو نم ةدع

 نما عوبا انا جرلا دع ىبب دب لاقوراغلا هبعحاص جونا انادوحا, لاق يقل

 « مويلا ىلا هدلوو وه كلذ ىإا ٌبِسُنَف قهقع

 نميف ناكو شيرق كاسن نم ناكو مساقلا ابا ىنكي ناكف_ركي ىا نب دهم اًماو
 كانه ةيواعم بحاص هلتاقف رصم بلاط ى ا ىب لع هالو مث نامثع لثق ىلع ناعا

 اهيقف ناكو دلو مال دهع نب يساقلار كب ىبا نب ده دلوف « هلتقف هبرفظو

 نجرلا دبع دهح نب مساقلا دلوف ةيامو ناهن ةنس دّيَدّقب قوتو ًالضاف زاجاب

 نب نيسحلا نب ىلع نب ده اهجوزتف ةورف ما اماف َةَوْرَف ماو ىساقلا ىبا

 لكي ابا ىنكيو شيوق لضفا نم ناكف ىجولا دبع اماو بلاطىبا نب ىلع



 ىواسي 8 ةفيطق دوجو ركب اذاف ثرظنف مهباهث نش نم انروهظ ىلع انسملو
 اي ٍفوع ب نجرلا دمع مل لاق مم ىلا لوسرلا هب ءاج زف ةيشحو مارد ةس

 وبا اهب مئات 1 ةبعكلا ٌبرو الك ل اقف ركب ىبادلو اذه بلشستا ىينموملا_ريما

 ءاّبعت هدعب ىم فلك دقلو كب ابا هللا ير هتوم دعب نم اهلهغاو هتايح ىف وكب

 جواكت ةنس ىروتسو ثالث ةرمع نأ ىلع اوقفثا « منع هللا يضر ركب ىبأ عرس

 ىنثدحلاق « هتفالخ ىنسر ادقعر كب ىبا نم ّحرسا ُّلسو هيلع هللا لص هللا لوسر

 بّيَهَص نيزيزعلا دبع نع دمعس نب ثراولا دمع انثدح لاق دابز نب دي

 وكيابا اًنِوُم ةنيدملا ىلا مّلسو هيلع هللا ص ىبنلا َلُبْقَأ لاق كلام نب سنا ىع
 ركب ابالجرلا قليف فوعُي ال باش ىلسو هيلع هللا ىص هللا نؤنو فرعي اع
 بسحيف ليبسلا وز يدهي لوقيف كيدي نيب ىذلا اذه مركب ابا اي لوقمف

 لع دي ثيدحما اذهو ءريخنا ليبس ىفعي اهناو قيوطلا ةيدهي هنأ بساعلا
 هفورعم او ةليوط له لسو هيلع هللا لص هللا وسو كرو ٌنَسأ ناكركب ابا نأ

 ظ ء لوا هانيكح امراجخالا لها دنع

 070 نب هللا دبع ركبوبا دلوو يوياقملو هيلصت اركب ىبا دلو

 نمو ما اههما ةشئاعو وقول حنبعو ا ويوم نم م رت ليوا ”اهنباط

 ناموز ما تناكو ةنانك نب مخي هيلرخا فب نم. ثريوح ا نب ثوحلا تنب

 حتيفطلاو زا مدقف ك اذ نرد هةطلا علا تعلو عويقشج رب تراس تب

 ناكف ركب وبا اهجّوؤتف تام مث ناموُر ما هقارما هعمو_ركب ابا فكان ةارّسلا نم

 تنب اهما موُثْنك ما مو [ اهيل كتمغب ءاهسأ هما ديحتو < اهمال ةشئاع اخاليفطلا

 ءراصنالا م ةجراخ نياجيز
 لسو هيلع هللا ىلصىبنلا عم فئاطلا موي دهش هئاف_ وكب ىبا نب هللا دبع اماف

 اهرثكتسافريناند ةعبس كوتو هتفالخ ىف كلهو هيبا ةفالخ ىلا قبو خر
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 خغبصي ناك اضيا تلاقو عباصالا ىنعي عجاشالا ىراع ةهبجما ىتان نينيعلا رياغ

 * تكلا ”اذبفان
 ضيق نذلا مؤيلا فر كونا نيوتو :ةقافاؤو طعما ورؤكو ازا عنو

 مث جرزخما نب بعك نب ةدعاس ىنب ةفيقس ىف ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر
 ليلقلا الا بوعلا تّدتراو مويلا كلذ دغ نم ”اثالثلا موي ةماعلا ةعيب عيوب

 ةنسرسانلاب ّ باطغلا نبرمم ثعبو اوماقتسا ىتح مدهاجت ةاكرلا عنمب مهنم

 َسْنَعلا بعك نب دوسالاو باذللا ةَهْيَسُم لثقو ةماهلا فو ةرشع ىدحا
 شوي ثعبف ةنيدملاىلار دص مث ةرشع ىتنثا ةنس سانلاب ركب وبا حو ”اعنصب

 «ىبو ألا ىداجب ىف ةوشع ثالث ةنس ىيدانجا تناكف مالا ىلا

 نعى اظقملاو با لاق هيف تام ىذلا موملا ىو هيف تام ىذلا هضرم ىف اوفلتخاو

 هتوم ببس ناك ةويغ لاقو هرخآ ىف ىينثالا موي تاف يس هنا عيطُم ىبا نب مالس

 يحس انلاب ىلصي مم ناكو اًمويرشع ةسنح ضرمو حش دواب موي, ىف لستغا هنا

 ةرخالا ىداجج نم ىيقب لايل عستل ةعها موي ىنوت قاما نبالاقو ءلقث
 صوأ ناكو لايل عستو رهشا ةثالثو ىيتنس هتفالخ تناكف ةرشع ثالث ةنس

 ماني ناك ئذلار يرسلا ىلع لح تام الف هتاوما سّيَم تنب 'اهسا هلسغت نا

 نم وهو اهنع ىلاعت هللا ضو ةشئاع ريوس وهو ىللسو هيلع هللا للص ىبنلا هيلع

 ياوم نم لجر هاوتشاف ةشئاع ثاريم ىف عمبو فهللاب جوسنفم جاس ىتبشخ
 قصو .«ةنيدم اب وهو دج بالا سانلل هلعجن يرد فال ةعبراب ةيواعم

 نب ىهرلا دبعو ناهثعو ةحاطو رع هترفح ىف لزنو باطنحلا نبع هيلع
 ةشئاع تيب ىف مّلسو هيلع هللا لص هلا عم نفّذ مهنع هللا ضرر كب ىب
 رمالا اذه انيلو ذنم ركب ىبا لام ىف داز ام ةينب اي ىوظنا ةشئاعل لاق ناكو
 ىماعط شيوج نم انلكا ام لا يهلاوما نم انلن اه هللاوف نيلسللا ىلع هيذرف



 مع

 سدسلا ةفاحت وبا هثروو هلبق ركب وبا تامو ركب ىبإ ةفالخ كردإ قح قبو ةنيدلا

 هلو باطخملا لورا لولا يور جاو تناكو ركب ىبا دلو ىلع دون

 بعكى بو رع نب خص ةنبا ىّطس ركب ىا ماو « ةنس نوعستو عبس ضمق موب

 ابا ةفاحتوبا دلوو «ريخلا ما نكتو ةفاحت ىبا مع تنب ىو ّ نب ىعس نبا
 ةيراج هل تدلوف دزالا نم لجر اهجوزتف ةورف ما اماف < ةبيو و ماو ركب

 دنع تناكف ةميوق اماو «سيق نب ثعشالا اهجوزت يرادلا ميم اهجوزن من

 6 ةدابع رب دعس

وا ناك قاما نبا لاق ء« كلذ ىف فالتخالاو ركب ىبا مالسأ
 نم ل

 وهو بلاط نا نب ىلع هباحصا نم هب نمأو يلسو هيلع هللا ص هللا لوسر عمتأ

 لطيور طسلا ماةدإبك ىلا ىب ركب وبا يف ةثراج نب وز م ننس عست ىبا
 بوع ىبيوجرلا معو ماوعلا نب رهبزلاو نافع نم ناهنع نم نيهسما

 زثدج لاق باّطخلا وبا نثّدح لاق « هللا ديبع نب ةعاطو صاقو ىبا نب دعسو

 ّىعلا هللا دبع تنب ةذاعم نع ةيطاف وب ١. ناهلس ايدح هلا ربيت و جوا

 ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر_وبنم ىلع بلاط ىنا نب قلع تعهمس تلاق ةيو

 سي نال بق ُتهلساو ركب وبا نمؤي نال بق ثنمأر بكالا قيّدصلا انا لوقب
 لاك يعش اغينوحج لاق واد وبا انثدج لاق .باطغا وبا نتثّدَخو لاق ءركب وبا

 نم لوا انا لوقي الع تعمس لوقي وعلا يح تعبس لاق لّيَهُكن ب ةلس
 الاالله قفة لاق لس هن هللا لضا لا لؤسو عم قص
 وبا لاق لوقي ةوُصَن ابا تعيس لاق َيرْيَرَيا انثّدح لاق ةبكش انثدح لاق دواد

 «يلسا نم لوا ُتْسَنَأ ىّتم اهب ٌقحا نمو ةفالخلا ىف ركب

 اًفيحن ضيبا ناك تلاق اهنع هللا ضر ةشئاع هّتنسو ركب ىبأ ةيلح

 هجولا قورعم هيوقح ىع ىخرتسي هرازا كسهتسي ا ًانجا ىيضراعلا فيفخ
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 نب سابعلا نب لضفلاو بئاطى با نب ّعو ربقلا بلطلا دبع نب سابعلا
 نحن ةركز ونب تلاقو سابعلا نب يق هعم لخد اًضيالاقيو بلطملا دبع
 قعملخد لاقيو فوع نب نجرلا دبع اولخداف الجر اًنم اولخداف هلاوخا
 هللا ىلص هللا لوسوب اًدهع يكيرقا انا ديعس ىرب ةريغملا لاقو ديز ىب ةماسأ

 ىب هيز ىنثدح لاق « هجرفتسافر بقلا ىف ههتاخ ىقلا هنا كلذو ّلسو هيلع

 نع ثّدح ده نب رفعج تعمس لاق دقوف نب نامع انثدحلاق مزنحا
 .وولاو ةحلط وبا لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر_ر بق دك ىذلا لاق هيبا

 لاق عفار ىباى بار بخار فعج لاقو لاق نارقش هتحن ةفيطقلا ىقلا
 هذلا لص هللا لوسر تحن ةفيطقلا تحرط هللاو انا لوقي نارقش تعهس

 ءربقلا ى لسو هيلع

 هنع هللا_ضر قيّدصلا ركب ىبأ رابخا

 ىلأ مسا ناكو ناهثع هيبا ةفاحت ىبأ ساو هللا دبع ركب ىبا سا ديوب لاق

 هللا دبع لسو هيلع هللا_لص هللا لوسو ةايفف ةبعقلا بع ةيلهاجلا ىئركب

 و هيلع هللا لص هللا . وسو عزا اًقنيتع قوس لاقيو:ههجو لاجج اقيتع ديقلو

 دبع وهف ءارسألا ربخ هقيرصتل قيدص مشو ءراخلا نم قيتُعل لاق لس

 نب ةرم نب ميت نب دعس نب بعك نب ورم نبر ماع نب نامتع نب هللا
 بسنيو ةنانك ىب_وضنلا نب : كلام: نت هف ني :بلاغ مزنة وول حرب بعك

 قص هللا لوس لثم ددعقلا ىف وهو َىَهّيلا لاقيف شيرق مت ىاركبوبا
 بعكى ب ةرم ءدنع لصو + يل ملل ةيط نا لوني الؤو وقتل هنأل ملسو هيلع هللا

 < ءابأ ةتس ةرم نيبو اههنم دحاو لك نمدو
 ّتوبخلا هب أو كم عتف موب هيو 50017

 ققاو هعيابو هويخي نا مهرماف ةماخت هس ءاذ راكو يّلسو هيلع هللا لص



 هز

 اوعشقاف مهنهّرف دق نمرف دقو ةعبس بوخاب هللا لوسو انرصن بلل
 عجوتي ال هللا ف هسم ا هفيسب مايهغا ىقال اننماثو

 ىلا ىينح دعب ٌّلسو هيلع هللا لص هللا لوسر راس مث « ديبع نب نميإ نعي

 ةدعقلا ىذ ىف ةينارعجلا نم متعاف اهحتفي ىلو فوصنا مث اًرهش مهرماحن فئاطلا

 قاراس مث عست ةنس بجر ىلإ اهب ماقاو اهلخدف ةنيدبلا ىلا اًعجار فوصنا مث

 جتافو جملا اهب ره اًدهسم زبو اهب ماقاف كوبت هرثا ىصقا ناكف مورلا ضرا

 ردكاب هاتاف ديلولا نب دلاخ اهيلا ثعب لَّدّنَجلا ةمود كلذ ةرفس ىف هيلع هللا

 حسنت ةنس مسوم أ موضح ىلا ماقاف ةنيدملا مدق من « ةيزجم ا ىلع هحاصف اهبحاص

 و مالسالا ف تناك ةجج لوا و مهجح سانلا ماقاف جاحلا ىلع اًريما وكب ابا ثعبف

 اهب ثعبف ركب وبار اس نا دعب ةكارب ىلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع تلزنا

 < يا نمركب وبا ئرف اذا سانلا ىف اهب موقي نأ هرماو بلاط ىبا نب ىلع عم

 تلخدو ٌّلسو هيلع هللا ص هللا لوسر ىلا اههنع هللا يضر وكب وباو قلع و دص من

 برعلا دوفو هتءاجو ةنيدملاب ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر اهماقاف_رشع ةنس

 5 “ اًنجاوفا مالسالا ىف سانلا لخدو ضرالا كولم ىلا ةلسو ثعبو هجو لك نم

 رفح ايف هسفن هبلا ىىكن دق هنا لعف متفلاو هللا وصن ءاج اذا عيلع تلونا

 00100 نه نيقب لاهل سف مكسو هيلع هللا ّقص هلا لوس جيرخ سوما

 وشع ةنس نم ةجا ىذ ةيقب اهب ماقاف ةنيدملاىلار دص مث مه ن 50 ماقاف

 مث ةرشع ىدحا ةنس لوالا عيبر_رهش نم لايل ةرشع ىتنثاو_رفصو 5

 ضبق ناى لا هماقم ناكو ىينثالا موب ملسو هيلع هللا لص ٌرجو رع هللا هضبق

 مويدلو هنا لاقيو ةنس نيّتسو اثالث سلا نم خلب دقو لماوك نسينسر شع
 هيلع هللا رص ضبقو نينثالا موي ةنيدملا لخدو ىينثالا موي ثعبو نينثالا

 لخدو ضبق اهيفو ةشداع ةوجم ىف "اعبرالا ةليل نفدو نينثالا موي لسو



 ساق ىراوضرلا ةعيب ىف اوناك بيسملا نب ديعسل تلقلاق ةداتق نع

 عبرأ اوناك مهنا ىنثدح ىذلا و ه هللا دبع ىب وباج ىراف تلق لاق ةيام ةرشع

 ءةيام ةرشع سم اوناك مهنأ ىنثدح ىذلا ه هللا هجر وا لاق ةيام ةرشع

 هنع هللا ضر ناهثع ببسب ةعيبلا ثناكو مع ىب هللا دبع عياب نم لوأ ناكو

 اهدنع شيرق هتسبتحاف برحن ثأي مل هنأ اًشيرق ربخل ةكم ىلا هثعب هنا كلذو

 ةؤجانم ىلع ةعيبلا ىلا سانلا اعدف لبق هنا ّلسو هيلع هللا لص هللا لوسر خلبو

 < لطاب مناهثعر ما نمر كذ ىذلا نا هغلب مث موقلا

 لعتساو ناهث ةنس ىف ٌةَنوُمىلا ةثعب سو هيلع هللا ّقص هللا لوسر ثعبو
 ىلع بلاطو ا نبر فعجت ةثراح نب ديز بيصا نالاقو ةثراح نب ديز هيلع

 لتقن فالآ ةثالث اوناكو سانلا ىلع مَحاَوُو ىب هللا دبعف وفعج بيصا ناف سانلا

 ديلولا نب دلاخ سانلاو ماب ماقو ةحاور نب هللا دبعو رفعجو ةثراح ىب ديز
 تتامو ىشاجنلا تامو ىيهاربأ هل دلو . نامت ةنس ومب ىقتا ىنعي مهب شاحن

 اهب ماقاف ..اضمو ر هش ىف ةكم هيلع هللا ىتف نان ةنس ىو « هدنب موثلك ما

 لاوش ىف نان ةنس ىف نّيَدَح ىلاراس من ةالصلار صقي ةليل ةرشع سؤ
 قلو كرشلا نم ىهلزانم ىلع سانلاب حجو ديما عرب باكس هكمورك كلكم,

 مهمرمف, لاوش نوف فصخلل ينك نزاوُه عمج ملسو هيلع هللا ص هللا لوسو .
 هللا يم هللا لوسر عم اوتبث نييذلا ناكو يقئاسنو مهلاوما هلقنو لجو رع هللا

 نب سابعلاو بلاط ىنا نب ليع سانلا ةهزه دعب ىينح موي ملسو هكلع

 بللملا دبع نب ثروحا نب ناهفس وباو هتلغب ةيكح نخا بلطلا دبع

 نبا وهو دّيَبُع نب ّيَو بلّطلا دبع نب سابعلا نب لضفلاو هخباو

 ةعيبروذتموي لتقو هتنضاحو ٌّمسو هيلع هللا قص هللا لوسر ةاوم نمي با
 دبع نب ساّبعلالاقو ةثراح نب ديز نب ةماسأو بلّطملا دمع نب ثرح ا نبا
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 ادذب

 ناِمْرُق اههلتق ثرحاو سالُجلا ناركذ مناف قاحسا نبا لوق اًماو مه دعب
 شاه نب ليبْخَرْش نب ةاطرا ذئموي ٌنامزق لتقو لاق ءرفظونب فيلح
 طساقلاو تاوص هل لوقي اًيشبح هل امالغو رادلا دبع نب فانم دبع با

 نب ةيماىا نب ماشهو رادلا دبع نب فانم ىبع نب تاه نب حيرش نبا
 باج رنا ةديبعو ىلعالا نب ٌدلاخو ماشه نب صاعلا نب ٌَديلولاو ةريغملا

 لياقلا وهو اًقفانم اذه ناِمْزَق ناكو بوضم ا نب كلام نب ٌةميشو

 ىوترع ابدحالا تلتاق نأ هللاو

 هيلع هللا لص هللا لوسر لاق هيفو ةسفن لتقف هتحارج هب تدتشاف جرجو

 فوع نب نجرلا دبع ل ثقو «رجافلا لجرلاب نيدلا اذه ديوي هللا نا ّلسو
 ةرشع رادلا دبع ىنب نم موهلا اذه ىف لتق نم ناكف ةحاط_ وا نب هيل

 نب رادلا دبع ىنب نم ّلسو هيلع هللا بص ّينلا بحت يو يهل ى ومو رفن

 لوس ةاول بحاص ناكو موهلا اذه ىف دهشتساو_ْيمُع نب بُكضُم الا مَ
 وش رار ادلا دبع ىف تلزن ةيآلا هذه نال اقيو ملسو هيلع هللا ىص هللا

 « نولقعي ا/نيذلا مكبلاو ملا هللا دنع ٌباودلا

 نابعش نايك ىنب مويو قلطصلا ىنب مويو عبرا ةنس قّدْدْحْلا موي ناكو

 و هيلع هله لوبوو ثرداجو تس ةنس ىف يي عوبو سب ةنس
 ىشاجنلا دنع نم بلاطو أ نبرفعج هيلع مدق هيفو ةلمل ةرشع عضخ
 فجوُي مل هنال ةصاخ هل تناكف يرام نم فصنلا ىع كدف لها هحناص اهيفو

 ءدصنخ اًرهتعم لسو هيلع هللا لس هللا ل وسر جرخ اهيفو «نويسملا اهيلع

 نا نع هرفكعف ةندب نيعبس ىدهلا نم هعم قاس ناكو نوكرشم ا
 ةياعبس_سانلا.راكو ىاوضرلا ةعيب ةرهشلا تحن نويسملا هعيابف هلح غلبي

 دلاخ نب ةرق انثّدح لاق دواد وبا انثّدح لاق مرخا 5586 بز انثدح لاق
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 هللا دبع نع لزنغا قيرطلا ضعبب اوناك ايلف عباححا نم لجر فلا ىف يع ىم

 تيهو انسفنا لتقن مالَع ىردذن ام هللاو اولاقو سانلا ثلثب لولس ىب فأن

 هللا يص هللا لوسر ىذمو لجو ز ع دللا ىهيصع مث عوجرلاب ةهس ونبو ةثراحو نب

 لوس لاقف ءعلتساف فيس باوذ باصاف هبنذب سوف ٌبذف ملسو هيلع ر

 ْش فاعيالو لافلا بح اكو هفيسلا بحاصل ملسو هيلع هللا قص هللا

 و فلا ةئثالث ذُئموي شيرق تناكو موهلا ٌلسَمَس لستس فويسلا ىرا ىناف كفيس

 دخاو عيرتعرد نوب ذنموي رهاظف ةياعبس ىف لسو هيلع هللا لص هللا لوسر

 انا يبزلا لاقو هفع ضرعاف انا رع لاقف هقح هذخاي نم لاقو هزهف افيس

 هاطعاف ةشرخ نب كان ةناجد وبا ماقف اههسفنا ىف ادجوف هنع ضرعاف

 بحاصر يبج نب تاّوخ وخارْيَبُج نب هللا دمع ذّئموي ةامرلا لع ناكو * أي
 هللا لوسر اهرما ام ةامرلا تفلاخ ىتح نيكرشملا ىبع تناكو ىييحرا تاذ

 نولسملا بيصاف مانغلا ىلا تلامو اهعضومب توبثلا نم سو هيلع هللا رص

 ”منهنا نم مهني عزو

 موب نيرجاهملا نم دهشتسا دُحأ مدي نيلسملا نم دهشتسا نم ةدع

 زب نب بَعْصُمو شح نب هللا دبعو بدّلعلا دبع نب ةزجر فن ةعبرإ دْحَ
 ءاقنجو عروسسوردحااراضنالا نم ىههشتسياو ةيزفلا عج لاق 9: عز ءامنو
 ىب ةعلط بلاط ىبا نب ىلع ٌلثق « دحأ موي نيكوشملا نم ُلتَق نم ةّدع
 اها هزيكشلا اةوايبضاسب ناو وراس اذا ظل اهقيافا# را ا
 ةفيَّذُحوا ىب ةّيمأ اباو ةرغُي نب فيلح ىنقثلا قيرش نبسنخالا نب يح ا
 لتفو زعل دبع نب ٌءاَبِسو ةهلط_ نا نب َناهمنع ٌةزح ل تقو * ةريخم ا نبا
 ٌعفاسم تباث نب صاع لققو * ةعلطى ا نب دعس ابا صاقو ىبا نب دعس

 لوق اذه ةهلط نب ٌترحاو ةعاط نب ٌسالجباو ةعلط نب بالكو ةولط نبا



 كيل

 ايلى زيطرلا ناكر ب طعيبو نم شل يلق نوب نيرا ىلا
 هبرض ماشه نب لهج ابا ىراصنالا حوجبا نب وع لثقو «صاعلا نب ديعس

 راك لتقو «دوعسم نب هللا دبع هيلع فقذو اهعطقف هلجر ىلع فيسلاب
 ءراصنالا نم مثلتاق فرعي /لتق نوير انو فلج يوب كما ني لع نسنازب نربا

 ةديبع ىهنم الجر رشع ةعبرا ردب موب نيفسكأ نم دهشنساو

 يع ىيلامشلا وذو مع ىلإ وم م ريدم, :تيتتع نفاق يدلل عرب كولا وبا

 ,ىراوفصو لقاعو لفاغ لاقي ريكملا نس لفاغو دعس وخا صاقو ىبا با

 ءراصنالا نم نوقابلاو ءاضيبلا نبا

 اورو لا كاع رتل عيععلا وبانل!غنس :عاراضعو هش او داب" ةتتاكو

 ىتبأو هتنبا ُهّيَقَر تيئوتو ةنيدلا ىلا ّلسو هيلع هللا لص هللا لوسر فوصنا
 مما هّتنبا ناع جّوزتو "اًمويرشع ةّنسب ةيقر ةافو دعب ةيطافب ىلع

 جّوزت مث « فصنورهشا ةسؤع ةئافب لع ءانتبا دعب اهب ىنتباو موُنلُ
 ةنبأ بليز جهزت نيرهشب ىلذ دعب َةَصفَح ملسو هيلع هللا للص هللا لوسر

 مايا ةسي كلذ دعب ّنِلع نب نسحا دلوو ء اهوي نيرشعب اهدعب ةهزخ

 سو هيلع هللا بص هللا لوسر ناف سيح اذه ناك ناو تاياورلا ضعب ىن اذع

 ثدلو اهنا بسحا اهيف قاما نبا ةياور ىفو ىينس عبس نبا نسح او ضبق
 ةرشعب ىنسعلا دعب دلو هناف ىيسحل ا اماف وَبُمَح دعب ثس ةنس نسحما

 نسعلا تدلو نا دعب هب تلج ةيطاف ناك اًموي نيرشعو سينثاور هشا

 ء اعيج اههتعضرا مث لماح هو هقعضراو اًموي نيرشعو ىينثاو_رهشب
 نتغيرق ثراس او لاق ثالث ةنس 0 ةازغ تناكو قاحسا نبا لاق

 5 ملسو هيلع هللا قص هللا لوسو جرخو يلسو هيلع هللا لص هللا لوسو برع

 جوخ مث يتلقلو مهموي ةيقب اوماقاف ةثراح ىنب توهب لؤن تح نوهسلا



 اا

 اجرخاناكو بلاطو با نب ليقعو ورع نم هربت شما وبا هرقالا لطلاب للا

 ىبا نب ةبقع ىراسالا ىف ناكو بلطلا دبع ىب ثرحلا نب لفوزو نئهركم

 ؛ارفصلاب سو هيلع هللا لص هللا لوسر ايهلتقف ةدلك نب ثرحا نب رضنلاو طْيَعُم

 لتق لاق هنارْيَبَج نب ديعس نعر شبى با نع ةبعش نع كرامملا نبا ىورو
 ةمْيَعُطو طيعم ىبا ىب ةبقع ردب موي ةثالث اًريص ّنسو هيلع هللا لص هللالوسر

 كّسفن دفا سابعلل مّلسو هيلع هللا لص ىينلالاقو“ثرحا نب_رضنلاو ىدع ىبا

 تنكىنا هللا لوسرب لاقف لاموذ كناف كفيلحو ًاَفوَنو ٌيَفَع كيوخا ىنباو
 كمالساب معا يلسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف ىنوهركتسا موقلا نكاو ًاهسم

 هناف لاق انيلع ىاك دقف كومار هاظ اًماو هب كيوجم هنلاف اح لوقت ام نكي نا

 تجرح ىبيح ةكهب لضفلا م | دنع هتعضو ىذلا لاما نياف لاق لام ف سيل

 دبعلو اذك لضفللف اذن عررعش بو تيننأل) | تلق مث دحا اهيكعم سيلو

 يلعال ىنأو اهريغ دحا اذهب يلع ام اًييبخا قاب نتعب ئىذللاو لاق" اجنكاشللا

 اذكه ةيقوا ىيعبراب دحاو ّلكو ةيقوا ةياهب هّسفن ىدفف هللالوسو كنا

 ليقع ماو ساّبعلا لساف ىفك ىف سانلا لاساىنتكوت لاقو قاما نبا لاق

 ”انعويغ لوراسألا لزم يلغي ملو لساف

 ىنبديلولاو صاعلا نب ديعس نب صاعلا ذئموي بلاطىبانب ىلع ٌلَّدَقَو

 ضيغب نير اها ىنب نم مهل افيلح هللا دبع نب ٌرماعو ةعيبر نب ةبتع
 ىف فلتخاو دليوخ نب ماوعلا اخا دِليَوَح نب ُلُكَوُن اًضيا لع لتقو
 قاقو ة ةرفيدتم ريوضعبرالا قداس فيدو وطلال ة ومس ل

 ةيطاطنلا جوزي لاكقو « ًاربص ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر هلتق ىهضعب

 ًةبيَش بلطلا دبع ىب ةزه لكقو سلا يول

 ةددمع لتكقو 1 ىووتملا قالف وب قعلحالا لبع نوم دوس او ةعيبر نبأ



 الا

 لجر مهنم جرخ# ل هناف اهسعلل ىوب ىافبع الغد الا موهكوشلملا خرم نسان ىهنم

 مهيمن قىققلا قيرش نب سنخالا ماقف اوجرخ دق ةرهز نم موت ناكو دحاو

 امناو دحا اًردب مهنم دهاشي ملف اوعجرف عوجرلاب مهيلع راشاف مهل افيلح ناكو
 ةرهز ىنب ىل ةدادع ّققث وهو ردب مد ةرهز ىنجب سنخ هنا سّكخألا ئىَس :

 «هيلاوم نم ةرصبلاب هيقفلا بلا نافع ناظقيلاوبالاق سنخلا مسي لو

 رذُعلاب نيروهشم ا راصنالاو نيرجاهملا ل نمر دب نع ييويباذتاا يمل

 هللا قص هلل, لوسر ةنبا ةّيقر لع ردب نع فلخت نافع نب نامع مهئامسا
 يوجاو ناهنع لاقف هيهسب سو هيلع هللا لبص هللا لوسر هل برضف مّلسو هيلع
 ردب ىرع فلخغتف ماشلاب ىاك هللا ديبع نب ةعاطو < كرجاو لاق هللا لوسري

 هل برضف هكفر دب نم يىلسو هيلا هللا إص هللا لوسر عجر نأ دعب مدقو

 لّيَقن نب ورم نب ديز نب ديعسو “تكوجاو لاق هللا لوسري ىرجاو لاقف هيهسب
 لاقف هههسب هل بوضف_ر دب نم هللا لوسر حجر ام دعب مدقف ماشلاب اًضيا ناك

 اجرخ نايراصنالا بطاح نب ثرعاو ةبابأ وباو < كوجاو لاق هللا لوسري ىرجاو
 اههل برضو ةنيدملا ىلع ةبابل ابارماو اهّدرف ّلسو هيلع هللا نص هللا اوسر عم

 ءردب باحا عم ىّئييهسب

 شيرق نم نومطملا ناكر دب ةأزغ ىف شيرق نم ىييهعطم ا ءامهسأ
 و لفون نيرماع نب ثرحلاو ةعيبر نب ةبّثعو بلطملا دبع نب سابعلا

 ثرحل رب ضنلاو مازح نب مكحو ماشه نب يرتخعلا اباو ىدع نب ةممَعُط

 جاج نبا اًهُيُبُنو اَهّبَنُمِ» فلخ نب ةّيماو ماشه نب لهج اباو ةدنك نبا
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 تا ير الت# نم ةدعو ر دب ؛ موي سأ هيبمخا ٌلَتَق هنو ةذع
 ٍّء

 سابعلا ري نمف ناك دج و وعوإو ةعيؤازوساو جر نوح زون" كون ٌلَتَق



 1/ و

 مرا نب هللادبعو ركب ىبا يلوم رهف ننيروماعو ركب وبا ةيضوب لو هيلع
 سانلل هدنع تناك عيادو ىلع الع فلخو ليدلا طقيو الاقل طقرا لاقيو

 ةئس ىيسجو ثالث نيباوهو ةنيدملا ىلارجاهو هب قحن مث اهاداّقح
 ىناظقيلا وبا لاق اذكه تباث نب ناسح كلذ ىف لاقف

 ايتاوم اًبيبح قلي ولر كذي ةج ة شع عضب شيوق ىف ىوث

 ايعاذ يو فووم مود لف . اهبهفن مساوللا لهل فا غضو خيو
 ايضار ةبيطب ارورسم حجصاف ىونلا هب تنايطاو اناتا ايف

 «ىراصنالا سنا ىبا نب ةمرصل لوألا كتنبلا:عءرا_ركذفب احنا وب ديف امو

 ىم تلخ ةليل ةرشع ىتنثال ىينثالا مو ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لخدو

 ,موهش ]وا هنال مرح ا ى ا ٌدرف لوالا حيبو_ر هش نم خيرراتلا ناكف لوالا عيبرر هش

 مت ىسوالا فوع ىب ورمي قب نم م ذدهلا نب موُثلُك ىلع 'اًبقِب لزنو “ةنسلا
 ىلا مايا ةعبراو اًرهش ماقاف ىسوالا ةهئيخ نب دعس ىلا لوحتف موثلك تام

 تقوم هشا ةسج دعبرراصنالاو نيوجاهملا نيب ىَجأ مث ميقملا ةالص تمت نا

 رهش دعب شيرقل ايم ازغ مثر هشا ةتس دعب نادو ةازغ ازغ مث ةالصلا ماهت
 ةلبقلا تهجوو اًموي نيرشع دعب اًرْذَب غلب ىتح زرك بلط ىف ازغ مث مايا ةثالثو
 نم ٌرذ ىبا طهر رافغ ىم ًالجرر دب ناك ناظقيلا وبا لاق اوْدَب اوغ من ةبعكلا ىلا

 لجرل تناكرثب_ر دب ىيعشلالاقو ههلا ءالا بسنر انلا_ونب مهل لاقي نطب
 نولسلا ناكو جر نيسهو ةياعست نوكرشلا ناكو هبسني ملو وب دي
 ا نىييراصنالا ةدع دحاولا ريعبلا رفنلا بقتعي . +, رشع ةعضبو ةياالث

 ىلص هللا ل وسو ءاول ناكو سانلا_ر ياس نم نوقابلاو الج جر ىروعمسو ناتيام

 هتياو تناكو ٍلَخَرَُم ةشئاعل طوم نم 'ادوس هتياوو ضيبا سو هيلع هللا

 رفن العطب شيرق نم قمي ملوث نب بّكَصُم عم هّواولو ىلع عم نعموي



 راع

 ويقوعملا هيلا اغادها ىقلا ةدغبلا تناكو < دوّولا هل لاقي سرفو * فيلا

 ناكو «موفعي هل لاقي رام هل ناكو « ةيواعم نمز ىلا تيقبو لَذلَد هل لاقي

 اهيلع راغا ىتلا هحاقل ايوا ءابْضَعلاو 'اعّدَجلاو ءوّمَقلا قوخلا نم هل

 ء ةحأ نيرشع ةباخلاب ىّصِح نب ةنيبع

 هثعبمو :دلوم ىقّلسو هيلع هلا زم ّىبنلا ا
 « ّلسو هيلع هللا وص ضبق اولا هيزاغمو

 اعو ليفلا ماع ىيبو لهفلا ماع ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر دلوو لاق

 لزي لف كب نب دعس ىب نم هراظأ ىلا هما هتعفدو ةنس نورشعر اجلا

 دعب ةنيدملا ىلا هلاوحا ىلا هما هتجرخاف اهيلع هوّدر مث نينس سم دنع

 هما ثوم دعب ةّكم ىلا هتنضاح نهي ما هتّدرو كاوبألاب تيقوتو ةنس

 بلاط ىبا عم جرو نيرهشو نينس نام نبا وهو بلطم ا دبع قوتو

 نيرشع نباوعو راجنلا دهشو ةرشع ىتنثا نبا وهو ةراجت ىف ماشلا ىلا هن

 ةقنس وير[ ؤ يقع وبا وهو دِليَوُح ةنبا هج وح ماشلا لا جوجو. ةنس

 هلك شيوق تيضرؤا ةبعكلا تيزيو .« ماياو نيرهشب كلذ دعب اهجوزتو
 لعب ةنس ىيعبرا نباوهو ُتعّبو ةنس ىيثالثو سم نباوهو اهيف
 نيرشع دعب اهب هي موجنلا شيوق تارو نينس سف ةبعللا ناينب

 و ةنس ىيعيراو عست نباوهو بلاطو با هّنع قوتو « هثعبم نم اًسوي.
 . ىلا جرخو مايا ةثالثب بلاطىبا دعب ةجدخ "هام ماياو رهشا ةيناهن

 اهب ماقاف ةجيدخ تنس كادوا جلا دعب ةثراح نب ديز هعمو فياطلا

 سدقملا تيب ىلا هب ضرسأو "دجى ا ةكم ىلا عجر مث ارهش

 ةرجالاب لجو رع هللا هرمأ مث ةكمى ا هعوجر تقو نم فصنو ةنس دعب نم
 لص هللا ل وسو جرخو ًالاسرا اوجرخن ةرجالاب هباحار ماذ داهجلا هيلع ضوتفاو



 “ا

 ميلس ةشبك ىبا يسا ّلسو هيلع هللا قس هللا لوسر ىلوم ةةجكوأ

 هنألا لس هر ةكم عئدلوم يونا لاقيو نيكاتالطرا ول وم لاو

 ءهنع هللا ضو باطخغملا ني مم نيرا علوا قوقو هقتعاو سو هيلع

 هلويس ىلع هللا ءافا 507 7 ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ىب و" وحمص وبا

 هدلو دي ىئوه اباتك هل 01 يلهو هيلع قدا لما دتطماو برعلا نم ناكو

 دفو ةريم نب هللا دبع نب ىْيَسَُح هدلو نمو « هتيب لهابو هب :اصيالاب

 ءهرانيد ةياهئالثب هلصوو هينيع ىلع هعضوت باتكلا هعمو ىدهملا ىلع

 و ىب دار ادع وتحس اك يي فم بلا قسمين لم يار
 ىينلادينلاق ىذلا وه لاقيو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل هبهوف ىماذجا

 عراخلا ويا قرح يَنُح موي اهلغ ىقلا ةلهشلا نا ٌلَبَق ىيح لسو هيلع هللا ليص

 نم ادلع ةبهيوم وبا ناك ّلسو هيلع هللا لص هلل لوسر ىوم ٌةَمِهَيَوُم وبأ
 ىنا لاقو عيقملا ىلا هب قلطنا ىذلا_وهو هقتعاو هارتشاف ةنْيَوَم ىدلوم

  ماواختسا ناو ترا
 قارَسلا ىدتوم نم هيبنلا ناك سو هيلع هللا لص هللا لوسر وم 0

 ء هقتعاو ملسو هيلع هللا ىلص هارتش
 دضدلا ل فطو لوناادع ةلادوف ناك ملسو 00

 ماشلاب ٍلزن مّلسو هيلع هلل

 هبكأرمو لو ميلع يلازم كا
 ةَدوب ىباسوفو بْكَسلا ذك موب ملسو دو هيلع هللا لص هللا لوسو سرك نراك

 سوديلع لع هللا لم هللا وسر سرف_زجن رم او « جوالم هل لاقي ذُيموير امن نبا
 قم هللا لوسرل ىراكو * تباث ىب ةهَّوَح هل دهشو ىباوعالا نم هارتشا ىذلا

 هل لاقي سرفو * بِرَّظلا هل لاقي سوفو “زال هل لاقي سرف ّلسو هيلع هللا
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 عشديعتسي ّلسو هيلع هللا لص ىبنلا ىلا عفاووبا ءاجن ضعب ىكشمتو مالسالا ىف

 « هقتعاف لسو هيلع هللا رص هللا لوسرل ةوبهوف هيف بكت قتعي مل نم ىلع

 بارعالا ىدلوم نم دوسا ناك مّلسو هيلع هللا قص هللا لوس ىلوم ةمِيِقْس

 لاقو نيجرلا ددع ابا ىنكيو نارهم ههسا ناك مهضعب لاقف هها ىف اوفلتخاو
 ناكونا كلذو ةنيفس ّلسو هيلع هللا لص هللا لوسو هاهسف اًحابر عيتشا ناك مهضعب

 لم تح اَقْيَس اَسْرُت هعاتم ضعب هيلع قلا ّلكو يأ نم لك ناك رفس ىف
 اوفلتخاو ةنيفس تنإلاقف مّكسو هيلع هللا لص ىبنلا هب رف اريثك اًنيش كلذ نم
 هقتعاف هارتشا سو هيلع هللا ىلص هللالوسر ناك ىهضعب لاقف هتصق ىف اضيا

 ٌّىبنلا مدخ“نا هيلع تطرشو هتققعاو ةلس ما هل هترتشا نورخا لاقو
 ء شاع ام ّلسو هيلع هللا لص

 نم وهو هللا دبع اباىنكي ناكو ّقسو هيلع هللا لص هللا لوسر ىإ وم وابو

 مكيو هيلع هللإ لص ّىبنلا هارتشاف ابس هباصا ميج نم هنا اووكذو ةارّسلا لها

 راد اهب هلو صح لزنف ماشلا ىلا لوحن مث ضبق قح هعم لزب ملو هققعاو
 « ةيواعم ةفالخ ىف نيسئو عبرا ةنس تامو مدد

 ةازغىف هباصا ايون ر اّشب ناكو ٍّلسو هيلع هللاّص هللا لوسر ومر اش
 ىلع اوراغا نيذلا نوّيِنوَعلا هلتق ىذلا وهو هقتعاف ةبلعث نب دبع ىنب

 و هناسلىف كوشلا اوزرغو هلجرو هدي اوعطقو ّلسو هيلع هللا قص ىبنلا حاقل

 ءاتيم ةنيدملا لخداو حرسلاب اوقلطناو تام ىتح هينيع
 اك هابا .را لاقيو حلاص ههسا ّلسو هيلع هللا لص هللا لوسر يوم ناوفش

 يووم لاقف هنّصق ىف اوفلتخاو ّىِدَع هل لاقي

 هللا دبع تعيس لاق مزخا نب ديز قدح ني وبا لاق ء هقتعاو هنم هعاتبا

 « هيبأ نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثرو امم نإرقش لوقي دواد نبا



 الأ

 ماوحن ب مح اهل هارتشا ةثراح نب دي بز تكلم ةجوخ نا مث نما تدلوف ةكمب

 هل بهن نا لسو هيلع هللا لص هللا ل وسر اهلاسف مرد ةياهبراب ظاكمع قوسب

 ءل تدلون نمي ما هجوزو هقتعاف هل هّئبهوف اهجوزت ناديعب كلذو اًذيز

 ءريبج ءللاقيردا رمل نايف حلف راوحا نموا ةمادلد تيلي عزب ا فعالا

 ابس هكردا بلك ىوم ليحارش نب ةثراح نب ديز وهرابخألا باتا ضعب لاقو

 ىتح دم نب ديز هل لاقي ناكف هانبتو ّلسو هيلع هللا ص دللالوسر هقتعاف

 شيحبأ بع ٍّلسو هيلع هللا لص هللالوسر هرما امم ناكو يهئابال وعدا تلزن

 ّىنلا ةنضاح نمل مآ تناكو امن ةنس ىف ةتوم موي ناكو دهشتساف ةّنوُم موي

 مدأ ارييصق .راكو ةنس نيسبو سمج نبأو هو لققو هتارما ّلسو هيلع هللاىبص
 يراطب هناعباست لال وروو هئاادأ ابا قاكيو طخ ة فنا اقفال اليت

 ىنب نم سوم نب ده ةّيزغ وبإو « ةماسا نب نسحأاو ةماسا نب ده اههنع
 ' «هتاهمأل بق نم ةثراح نب ديز نب ةماسا هدلو دقراجنلا نب ىزام

 و كلذ ى بع اوعمجا ّلْسَأ ههساو ّلسو هيلع هللا لص هللا ل وسر ىلوم حفار و

 قلص ىننلل هبعوف بلطلا دبع نب سابعلل ناك مهضعب لاقف هتّصق ىف فلتخا
 مجوؤو هقتعاف همالساب َّبنلا عفاو وبار شب سابعلا لسا ايف ملسو هيلع هللا

 بلاط با ىب ىبعل اًمتاكل زي لف عفار ىبا نب هللا ديمع هل تدلوف هتالوم لس

 هقتعاف ماهس نم اًيهس الا صاعلا نب ديعسل ناك نورخالاقو ء اهلك هتفالخ

 ىراخبا هك ناو مما مىهسلا كلذ مّلسو هيلع هللا ص هللا لوسو يوتشاو ديعس

 ايلف افيرش اكو هللا دبعو ثي. كلا هنع ٌىوَو دقو ّنٍلعك بتكي ناكو هللا ديبع

 لاقف ا ءل لاقف هللا ديبع ىلا لسرا ةنيدملا صاعلا نب ديعس ىو

 ءهاخا هيف عفش مث طوس ىقيام هيوضف ملسو هيلع دللا لص هللا وسر ىلوم هل

 مظعب قتعاف هدلو هثروذ صاعلا نب ديعسل امالغ عفار وبا ناك نورخا لاقو



 ىلع هكيد هرقن ناكو سينس ٌتس زولج 4 اًيبص كلهو هللا دمع نااعل تدلوو

 < تاف ضره هنيع

 اهجوزت مث اهب لخدي نالبق اهقرافو بهل ا نب ةّبيَكَع اهجوزتف موُندك ما اًماو
 دعب مايا ةرشعور هشو ىبينس نامل تيفوتو ةيَقَو دعب هنع هللا ضو ناهتع

 1 « ةنيدملا همدقم

 همزقم نم ةنس لعب ةنيدملاب هنع هللا ضو بلاط ىا نب ىلع اهجّوزتف ةيطاف اماو

 هيلع للا لص ّىبنلا ةافو دعب ع ةنس نم وب لكذ دعب اهب انتباو ةنيدملا

 بنيزو ىوبللا موثلك ماو اًنسْحتو ىيستلاو نسحلا لعل تدلوو موي ةيام

 ابا هنع ا بلاط ى با نب ىلع ر كذ دنع مهركذذسو ىببكلا

 همدقم نم ىينس ىناهن دعب ةنيدياب دلو هناذ ةيطبقلا ةيرام نب مهاربا امأد

 نكلخش ىدقؤقلا ةرنم هيو ام همأ تناكو 5 مايز ةيناهتور هشا ةرشعو ةنس ضشاعو

 ىدايزلا دايز قدم رئوح دي وبا لاق « ملسو هيلع ةللأ للص ٌئبنلأ ىلإ ةيردنكسالا

 نب هللا دبع نع ىونغلا ر جاهم ا نبريشب نع ةنييع نب نايفس انثذحلاق

 ّلسو هيلع هللا لص عادي ىلا طبقلا ريما ىدهأ لاق هيبأ نع بيصخلا ىب ةّديَوب

 صيتيراجم ا ىدحأ ذخإ و ةنيدهاب ةلغبلا بكوب ناكف ةلغبو ىيئخاإ نيتيراج

 مويس ناك هوهغ لاقو ء تباث نب ناس ىروخفا بهوو ميهأربا هل تدلوف

 ةيزام نا لاقيو < تباث نب ناسح نب نجلا دبع ما ىجو نيريس ةيراجلا
 : « نينس سفغ هدعب تتام هدلو ما

 نسْنأ أ ةثواح نب كيو ف .«(ةييورفولع اهلل لم هللأ لوسر ىلاوم

 رب هللادبع تعبس لاق ا مزخا نب ديز ىنثدح ديو بالاق « هتاومأ

 ناكو هما نع منو هندغزبلا لص هللا ل ونو ثرو امم نهيا مالوقي ذواد

 جرو دْيَبُع اهجوزتو ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر مقيما ةكرب اهمسا
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 بطخىاظقيلا وبا لاق ءاهنع دوف َّلسو هيلع هللا لص هللالوسر اهجطخ ةأرمأ

 روما هيتس يب ضع نزرع فب نب !ارثأ لسو ةداعملا مهلا ينو

 لاقيو ءاص ل هلا 0 اهمبأ ىلا ن ايبذ

 ل 1 0

 جزم ملسو هيلع ىللا ليم هللا ٍلوسرا دلوو « لسو هيلع هللا لص ّىبنلا دالوا

 ماو ةّيَّقرو بنيزو ةبطافو بيطلاو_ر هاطو ىنكي ناك هبو مساقلا ةجدخ
 نيويغص ذك اتاف بيطلاو مساقلا اماذ « مهاربا ةيطبقلا ةيرام نمو موثلك

 ىحا دنع تناكف بنيز اماو « تام مث لاجل عربس مساقلا ثكم دهاج لاق

 ا 5 « دسأ نو 0 ثتنب ةلاه هّماو 1 6

 يش نسال ليعس تنب 0 0 قمه

 وب منيف ةنيدملاب هم ا فن بلا لكي يز تناف

 تنبصاعلا وبا جوزتو نيرهشو ىينس عيسب اهيلا سو هيلع هللا لص ىبنلا
 « ملوعلا نبويبزلا ىلا صواو ةنيدم اب كلهو صاعلا نب ديعس
 لبق اهقلطف اهقلطي نا هوبا هرماف بهل ىبا ىب ةبتع اهجوزتف ذ عا

 تيوب جلورشعو ا وها هزخكو عليل ةعيدلا 0
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 بلاط أ نيرفعج دنع تناكو ةيهثنلا سّيع ةنبا ء اهو «ذاهلا نو دادش

 نليتنلاو راو تيفي يول عمنا راجتو ارم اهدا يفلح ماركا ونا اهقلع هلق
 هدِوو ةنومهيم ىبومر اسي ناكو «طراهصا ضرالا ىفز وج مركا ةّيشوجلا مهمل
 نا لسمو ناهلسو ءاطع

 ََرِيِضَتلا بْطْخُأ نب ََوح ةنبا ةيفص جّوزتو ء اهنع هللأ ضو ةّيِفَص

 سو هيلع هللا لص هللا وسر بوضف ةنانك هل لاقي رميح دوهي نم لجر تحت تناكو
 « ىيثالثو تس ةنس تيفوتو اهجوزتو هّلها سو هّمَد َّلَحَأٍر ماب هقنع
 1و اكراذولا تدم ةيزبوج جقززو ءامنع هلايضر ةيِرْيَرَج
 اهم ثرحلا تنب ةيريوج تناكف 0ع مههنو نوراغ مثو قبطصلا

 < نيسجو تس ةنس تيفوتو اهجوزتو باصا

 ءاهب نبي ملو اهقلط مث اهجوزتف مّلسو هيلع هللا لص هللا لوسر اهبطخ ةارمأ

 تاطرقلا ىنب نم و مم ىلسو هيلع هللا لص هللا لوسر جّوزتو ناظقملا وبا لاق

 طق ضرمت مل اهنا كديزاو لاق مت اهوبا اهفصوف بالك نبر كب ىباىنب نم مو
 21:06 نواه لطول اوبن نم هللا دنع هذهل ام مّلَسو هيلع هللا قص هللا لوسر لاقف

 لاقاهأطي ملو اهقلط من اهب لخدف لسو هيلع هللإ لص هلا لوسر اهب حّوزت ةارمأ

 اهيلع لخد ايلف ةينوجلاليجارش نب ناهنلا تنب ةميّمُأ جوزتو ناظفيلاوبا
 هديب ىوهأف ةقوسلل اهسفن ةكلملا بهت لهو تلاقف كسفن ىإ هه اهل لاق
 اهحرس مث ذاعمب تدذع دق اهل لاقف كنم هللاب ذوعا تلاقف نكستل اهيلع اهعضي

 خالتو ةّيِْيللا ةكيلم ىه ىنم هللاب ذوعا تلاق ىتلا نإ موق لاقو ءاهعّقمو

 ء هقنبا بنيز ةأفو دعب اهجوزت ناكو كاملا تنب ةيطاف ى نو
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 ىنايفس ى أ تنب ةبنبح 6 عزت 0 ُءّلَمَو هم ُةبيِمحْمأ

 يو 5 سو هيلع هللا لص ىبنلا اهجوزتف ةشبعلا

 تيقبو اهل وم دنع ةنيدهلاب قاب_وهف اهتيب ىف للسو هيلع هللا ليص هللا ل وسر
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 هنماهكن اكو دسألا دمع نب ةيس ىبا تحت هلبق تناكو ةويخملا نب ةّيما ىبل

 اكو ملسو هيلع هللا للص ىينلا بيير ةيلس وا نب ميو ةيس ىبأ تنب بنيز

 تنب ةهس ماو « ةنيدملاب بقع هلو نْيَوحلا هالوو لها موب لع عم ريع
 ينل ةوادع شّيرف ّدشا نم ناك ةّيما ى ب نب هللا دبع اهوخاو لهج ىبأ <

 ةئس ةباس ما تيفوتو , فئالا موي دهبيقشتساو م6 لسو هيلع هللا ليص

 تورعبلا سيل مل ريح تفنااو# طرت يدي

 ملة لوم هينوقعيا زن سجرتس. نم حلصت نتي ةميش نراكووةيلس اتا
 تن مورا اهبلاوم ومو ع هه ف 8 ايدي عاب او ا

 « هيلعأرق منعت ىبا نب ةنانفاك

 دلو نم قو ثرحلا تنب ةنوميم جّوزتو «اهنع هللا ضر ٌةُنوُمْمم
 افخم فرّسب اهب ىنيو اهجوزتف ةَعّصْعَص نبر ماع نب لالع نب هللا

 تنفذو نيثالثو ناهث ةنس فوّسب اضيا تيقوتو ةكم نم لايما ةرشع
 تناكو يرماعلا يِضَر ىبا نب ةومس ىبا تحت اهجوزتي نال بق تناكو كانه

 يلج نم تانب تدلوو ورع ةنبا دنه اهل لاقي ٍشْوُج نم ةارما ةنومب ما
 لضفلا ما نهنمو «ّلسو هيلع هلا ليص ونلا جوز ثرحلا ةنبا ةنوهيم نهنم
 نب هللا دبع نب ميو مب موه نب بج ىم هونج نب ثرح لا تنب ةباَب
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 لسو هيلع هللا ىبص هللا لوسو ىنجوزت تلاق اهنع هللا ضر ةشئاع نع دوسالا

 ةفالخوا ٌتيقبو اًعست هدنع تنكو ىب.لخد ديرت ىينس عسن تنب انأو

 كئفدن اهل يقف نيعبسلا تبراق دقو نيسهو نان ةنس تيفوتو ةيواعم
 ىنوننداف هدعب تثدحا دق ىنا تلاقف ملسو هيلع هللا_لص هللا لوسر دنع

 «ريبزلا نب هللا دبع ىلا تصواو عيقبلاب تنف دف ىتاوخا عم

 كلم هنع ىوري ناك ةهقلع ىبا نب ةقلع اهنع هللا ضر هع

 الخ [واىف تامو ضورعلاو رخلاو ةيبرعلا لعب اهعم ةبقلع ناكو سنا نب
 < ناهنع ههسأ هنع يور دقو بئياسلا وبا اهيلاوم نمو « 0

 ةنباةصفح لسو هيلع هللأ لص هللا لوسر جوزتو « اهنع هللا ضر ةصقخح

 ييهسلا ةفاذخ نب هللا ذهع رب سْمَئْخ تحن تناكو هنع هللا ضر باطخما نب م

 قرتِكى اى نلا روسو سْيَمُخ ناكو ّقسو هيلع هللا لص هللالوسو اهجبوزت م
 تنب بْنَيَو اههّماو هيباو هّمال رع نب هللا دبع تخا ةصفحو ' هل بقع الو
 5 ناهع ةفالخ ىف ةنيدهلاب تتامو وعظم

 بيز ّلسو هبيع هللا ليص ىبنلا جوزنو « اهنع هللا ضر ٌةْرَح ةدبا ٌبَقيَز
 تحن تناكو ةَحمَسََص نير ماع نب لاله نب فانم دبع ىنب نم ةهزخ ةنبا

 و هدعب ٍّلسو هيلع هللا لص ٌيبنلا اهجوزت مث بلطلا دبع ب ثرحا نبدي
 ْ «هلبق تتامو نيكاسملا ما اهل لاقي ناك

 نم ةيدسالا شح ةنبا بنيز جّوزتو ءاهنع هللا ضر شح ةنبا ديلكدر

 سو هيلع هللا ليصىبنلا ةهت تنب ىو ةَهّوَُح نب دسأ نين ادد نب منك ىنب

 ةفالخبؤ دتافو دعب هجاوزا نم تام نم لوا و بدّطلا دبع تنب مم هما
 لم قار ايف ةقيلخ تناكو شعن ىف ٌلح نم لوا ىجو هنع هللا ى ضر رم
 « ةنيعظلا ءاًبج ين لاق شعنلا
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 نرو

 دليوُح ةنبا ةجلخ هجاوزا لوا ٠ « ّلسو هيلع هللا قص ٌىهنلا جاوزأ
 ّيصالا نب ةدياز ةنبا ةيكاف اهّماو يق ىب ىّرَعلا دبع نب دسا نبأ

 ثرحلإ نب نم فانم دبع تنب ةلاه اهماو ول نب رماع ىنب نم
 معربا الا اًعيبج ملسو هيلع هللا لص ىبنلا دالوا م١ ةجندخو <صيعم نبا

 تدلوف_يوزخلا ذئاع نب قيتع دنع ةجبدخ تناكو « ةيطبقلا ةيولا هناف

 نم َّىميمت ىديُسألا شاّبَن نب ةرارز ةلاهوبا هدعب اهجّوزتو ةيراج هل

 نب دنه هل ثدلو تناكو ةيلهاجلا ىف ةك< تامو ةورج نب بيبح ىنب
 اهيلع حتي لو هدعب ٌّلسو هيلع دللا لص هللا لوسر اهجوزتف « ةلاه ىبا

 كا انا هذه لوقن ناكو ديور ناك ادم اهنبا يرو: تقلق قلل
 ىجاو ةيطاف قتخاو ةجدخ ىّماو هللا لوسر ىبا اًمخاو اًخاو ماو بأ ساخلا
 اًضيا اًدنه هامس نبا ملسو هيلع هللا لص ىينلا بيبر دنهل دلوو «مساقلا

 ةنس نورشعو سم باو عو اهجوزت ناكو « فراجا نوعاطلا ىف كلعو
 دعب اهتافو تناكو !ًءوهشو ةنس نيرشعو اًعبرا تضبق نا ى ا هعم لزت و
 يان هديدبسرلاو ةافو

 ّلسو هيلع هللا لص هللا لوسر جّوزتو دموبا لاق « ُةَعْمَو ةنبا ةدوس

 جافة سوم هو دورخ نم واكسلا تن وجنإلو ةجقز هنت ويب بت
 «هدعب ملسو هيلع هللا لبص هللا لوسر اهجوزتف بقعي لو تاف ةشبحلا

 قيّدصلاركبى با ةنبا ةشئاع جّوزن من دّيص وبا لاق ءاهنع هللأ ضر ةَشُباَع

 ينس ّتس ثنب ىو ةكم. اهب هجسوزن اكو اهويغ اركب جوؤتي مو اركب
 ةئيدملا همدقم ىمرهشا ةعبس دعب ىينس ىست تنب هو ةنيدملاب اهب لخدو

 وبا ىنثدحو لاق « هللا دبع مأ ىنكتو ةنس ةرشع ىاهن تنب فو ضبقو
 نع ميفاربا نع شهالا انثّدح لاق ريكس نب كلام انثدح لاق باطخلا
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 ةنبا دنه كلام هاو < ىرجلا ثرحا ةنبا ةلّدْنَج رهف ماو + ةكردم نب ليْذع

 ظ 00 هكقنو تو 0

 + تشرقت اي

 525550 ديك وبا لاق « حمل ّلسو هيلع هللا قص ىئبنلا تاّدج

 كسا تنب بيبح ما ةزب ّماو «رادلا دبع نب نافقع نب ىَّزَعلا دبع تنب رب

 نب فوع ةنبا ةوب بيبح ما ماو « ةرم ىب بالك نب صف نب ىّرعلا دمع نبا
 ةبالق فوع تنب ةرب ماو ةيووز وب ميش بارما د وب جوع ند دّيبع

 هدرا ا تنب 56 ةب لق أو < ليذه ناكر هزل نينو

 ديسيملا مد 5 سوو لا بهو 0

 0 ةتكيقا دقو بالا يسا فرعا ذو بألا نود اهدلو بسنب اهيلاو ةرهز

 0 3 نايا

 يلمح ىو ا و راع يوت نحس قرف كنس

 ةءايزلا و هواوي ركب نب دعس نم لا دمع نم ثرخا هنايلب متحضر
 ءاهيشلا ضو ثرحملا كعك ةمادجو ثرحلا ةنبا ةشيئاو اك ثوحلا ىب مللا لعع

 ىينس رسم ملسو هيلع هللا_ٌلص هللآ لوسر مهين ثسبلو « اههسأىبع بلغ بقل

 ىادبم برعلا عصفا انا ٌّلسو هيلع هللا بص هللا لوسر لاق « هماى ع دو م
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 تناكو « مُر ىلا نب ةوْيَس ابا هل تدلوف َنّْوُل نير ماع نم ىّرعلا دبع نبأ

 ع دنع بلطلا ةمغا قب نورا كناكو هوكيرلا الا عون تيرا ماَوعلا

 ةيفص لا لسو هيلع هللا ىلط هتاجع نم لست مو < بالك رن َصق ىبقابتع قولا

 ءاضيا تيلسأ اهنا ييهضعب ركذف ىورا ىف فلتخاو ريبزلا ما 1

 ءللاى بص ىبنلا ما اماو ديوبالاق « هو دن دا زج وذل 0

 ديوب باك ب ثنا ىب قانن دمع ىب بغو ذا ريا لا
 ملعي لو ةنانك نب رضنلا نب كلام نبر هف نب بلاغ نب َنَوَل نب بعك نبأ
 نولوقي رهو ونب نكاو ّلسو هيلع هللا لص لا لا نوكيف خل ةّئِهآل ناك هنا
 « مهنم ةنمأ نال مسو هيلع هللا لص ىبنلا لاوحا نحن

 لص وبنلا ةذج اما ده وبا لاق « ملسو هيلع هللا قص ٌىبنلا تادجركذ

 مآ هذه م وزنك نب نار نب ذناع نب رم تنب ةيطا ىهف هيبال لسو هيلع هللا
 ةنبا َىَلَس ىئام نب بلطيا دبع ماو “ملسو هيلع هذلا لص ىينلا ىبا هللا دجع

 اهجوزتي نا لبق لس تناكو اهّما ما كلذكو اًضيا يهنم اهّماوراجغلا ىنب نم ورم

 وخار هذ ةححا نب ورع هل تدلوف حالجلا نب ميل نيا فوشي ب مشاه

 وب نال نمت رم عنبة كفاع فانم دبع نب مشاه ماو « مال بلطملا دبع

 فانم دبع مآ نا ناظقيلا وباركذو دهم وبا لاق ُمَّلَس ىتب نم ناوكذ نب جلف

 هنم هذخلف ىيازتلا ليلح دي ىن تيبلا حاتفم اكو ةيعازخما ليلح ةنبا كح

 بالك ماو « ةارسلا دزا نم دعس تنب ةيطاف حمق ماو « بالك نب َّصَت

 اقع يوكل -و ةوم ماو « ةنانك نب كلام نب ةبلعث نبريرش ةنبا مجعن

 ةيشحو ول ماو ءرهف نب براحت ةنبا لس بعك ماو «رْهف نب برام نبا

 ل بلاغ ماو « ةنانك ىبب ةانم دمع نب ةوم نب جم ةنبا
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 هللا دجع ملسو هيلع هللا ص هللا لوسر ةاهسف ثرحلا نب سهش دبع اماو ءاهب

 هيلع هللا لص ىبنلا هنفدف سو هيلع هللا لص هللالوسر دهعب ءاوقّصلاب تامو

 يوديزي نوداكي لمى هنالو مهتّلقل ةَروملا مهل لاقي ماشلاب هبقعو * هصيق ىف ملسو
 ةفنالخىف ةنيدملاب اًيضاق ناك ةويغملا ثوحلا نب لكون دلو نمو «ةثالثىلع

 تان و يللا قوتي ملا رعد اصرار ريكس لع عم دهر اقع

 ٌوزتي نا فاخا ىنا لاقو مّلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تنب بذر اهماو هدعب
 رفق نوم غل دوو «نفكي دم ناو ىيخ مل تدئوف ةريخما اهجوزتف ةيواعم اهج
 ءالومم لك الفو ىرالفو ىنمهرلا دبعو ديعسو ٍدح يحاراندوو ننلا وع اه

 ةعيبر اماو « سو هيلع هلا لص هللا لوسر تذب بخيز تنب ةمامأر ب ص

 ملسو هيلع هللا لص ىهنلا لاقو ةبح هل تناكف بلطملا دبع ىب ثوحا ىبا

 ىف نامنع كيوش ناكو “ هبوث نمر مشو هرعش نم_رصق و ل ةعيبر لجرلا ين

 هعطقاو دق هل ناكو ةعيبر نب سابعلا نم تانبو نونب ةعيبرلو ةراجتلا
 لتقف ّىِلع عم ٌنيِفِص دهشو مهرد فلا ةيام ءاطعاو ةرصبلاب اراد ناهتع

 ناشح تنب سارف ما هتحت تناكو ىهيتلا ّرغالا ا ثيدح ىف موكذم ا وهو

 يثك هبقعو اًدالوا هل تدلوف تباث ىبا

 «لسو هيلع هللا لص ىبنلا ةموعر كذ ىضقنا

 رمل ساما يل ادق تفرق هلكت هلع تنب هكباعاَما «هتاّع_ركذ
 عافلفألا قاع خب: قشتَح دنع طال بيغ حدا سا ةسناكورم ىوزلا

 نب بيبح نب ةعيبر نب ْيَرَك دنع بلطما دبع ثنب ءاضْيَبلا تناكو
 لاله نب دسألا دبع لنع قالا نويبع تنب هرب تناكو ء سهتن لبع

 هننع َيِلَس ما تناكى ذلا دسالا دبع نب ةيس ابا هل تدلوف ىموزفم ا

 مهر وبا اهيلع فلخ مث مّلسو هيلع هللا لص ّبنلا دنع نوكت نال بق
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 نم اًنيلك هيلع طلس مهللا ملسو هيلع هللا لص نينلا هيلع اعدو لعفف اهقلطي
 ىءريثك بقع هلو ةعساو ابا ىنكي ناكو « هرافسا ضعب ىف دسالا هلكاف ىبالك

 لضفلا هنمو ةكم ىلاو ةبتع نب.شادخ ىنا نب ميهاوبا مهنه, تانبو, نقينب
 لياقلا وهوراشلا ةبقع نب سابع نبا

 «برعلا ثيب ىف ةدلج ارضخا ىففرعي نمر ضخالا اناو

 ةنيادم و ةّصق هلو اًمّنْعَم لضفلا ناكو «ةمّدألا دارا داوسلا ةرضخملا سسحيوبا لاق
 ل ل

 اًنيذح دهشو لساف بّتَعُم اماو ءرابخالا نويع بانك ىف اهانركذ دق سانلا 0 1

 موثلك ما جوزنف ةُبْيَع اماو «ريثك بقع هلو ّلسو هيلع دلل لص ّئبذلاع م
 ء اهب لخدي نالبق اهقرافو مّلسو هيلع هللا ٌلس ّىبنلا تنب
 مزيزرفح هعم دهشو بدّطم ا دبع دلو بكا وهف بذّطملا دمع نب ثررح ا امو
 نب لفوثو ثيرحا نب ةريغم او ثرح ا نب نايفس وبا هذ دلو ىنكي ناك هدو
 اأن اكك ثرحلا نب نايف وبا اًماذ «سيش دبعو ةعيبرو فورا ثرح ا
 فلاي ناكو امايا ةهلح هتعضرا ةعاضرلا نم لسو هيلع هللا لص هللالوسر

 و حتفلا ماع لسا مث هاجيو هاداع ثعب ايف ملسو هيلع هللا ص هللا لوسر

0111111111111 
 ناكو ةنيدملاب تامو ةنجنا لها نايتف دّيس نايفس وبا اًضيا هيف لاقو ةزج
 اوكبت ل ءلهال لاقف هعطقف ىنمب قالحا هقلحن هسار ىف ناك لوُلوُت كلذ بيس

 نفّدو نيرشع ةنس هتافو تناكو تيسا ذنم ةئيطخن فطتنا مل ىناف ىلع

 نم ملسا نم نسا ناكف ثيوح ا نب لذون اماو .« بقع هل قبي لو عيقملا
 هادففر دب موي ٌرسَأو هتوخا عيمجو ساّبعلاو ةزجح نم نسا ناك شاه ىند

 ثرحلا نبب هللا دمع ىهنم_ريثك بقع هلو قّدّنَحْلا مايارجاهو يلساو شايعلا ٠

 تاف ناك ىلا بره م انف تلا نا عم جرو سا نو ب هبقلو
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 نالوأ تاهل ةبابلو ىسيع ماو ةنّيَمَأ ىشهنلا دلاخ نبب دوعسم تنب مَ

 ديبأ يبو هئيب ناكو ودق مهيظعاو سانلا لمجا نم ناك ىبع ىب دي اماو ؛ىّتش

 نأ اههفرعي 4 نم نظف ةرهجاب ديو داوسلاب بضخ لع ناكو ةنس ةرشع عبرا
 لاقيو ىدهملا دلو اهيفو ةيامو نيرشعو ىيتنثا ةنس تامو ىلع عاؤنج

 ةنس نيتس نبأ وهو ماشلا ضرا نع ةارشلاب ةيامو نيوشعو سم ةنس تام
 مركذ انحاتتفا دنع هنوخار كذزو مهركذنسو هدلو نم سابعلا دلو 'افلخو

 « ىاعث هللا ةاش نا ةيما ىنب ؛افلخ دعب

 ءرعشلا لوقي اكو هل بقع الو مالسالا لبق تاه بلطملا دبع نبر اوغ امو

 هللا لص هلوسر دسناو هللا سا وهو ةرامك ابا ىنكي ناكف بلّطيلا دبع ىب ةزه اًماو

 ىباولل اعابسو ىدع عرب ةئُيعطو ةعيبو نب ةبرشوُدُب ب موب ٌقُدَقو م لسو هيلع

 هذلا لص بلا عيضر ىراكو * تاف ةنيعط مالغ حرشحو هز ل موب لبق

 لاقي ةكم لها نم ةارمأ مهتعضرا ىجوزن ا دسالا دبع نب ةلس ىناو 0 ع

 بقعب مور اجلا ىنب نم ةارمأ نم قرات ا ا دلوو « ةبيوُث اهل

 رمع تح تناكو ةييثخلا سيمت كثنب بيز زاهما اهيب - م اهن لاقي تنبو

 « ّىموزخم ا ةيلس ىبا با

 كثنب هل تناكو هل بقع 8و مالسالا كردي ملف بلّطملا دبع نب مّوَقملا ماو

 « نزاوه نبر كب نب دهس ىنب ىجا حووْسُم نب هللا دبع ثحن
 لوحا ناكو ةبثع ابا ىنكيو ّرَعْلا دبع ههساف بلّطملا دبع نب بهلوبا ماو

 ناكو ةبعكلا لازغ قراس و هو ةّكه تاف ةسدعلا هتباصاو هلا بهلوبا هلل يقو

 بوح تنب ليمج ما يما تانيو بّتَعَمو ةُبّيَمُعو ةَبَثع هك دكوو * بهذ نم
 اًماو:ةيواعم ةّعو بوح نب ناهس ىلا تضل ىو هلا علاج ا

 نأ بهلوبا هرماف هقنب يقر هجوز ملسو هيلع هللا لص ىينلا ن



58 

 رب تجوزو ةيراجل تدفتساف ةيراج تدلوف َقَبُح و هتّيرس تذخلو

 سابعلاو سابعلا هللا دبع هاا دبعم نب هللا دبع دّبْعَم دلوو + ىريج ا
 مور اماو ءدل بقع الو اهذخاف سابعلاو با ماق مايا ةنيدلاب مضدحا ِنْوُس

 مف اماو 2 هللا دبع نب ىرسلا ىهنم بقع هلف ساّبعلا نبا

 ماىنب انيار امر يسفتلا بحاص حلاص وبا لاق دنقرمسب لتقف .ساّبعلا نبا
 دبع تامو ماشلاب لضفلا تام لضفلا مال_سابعلا ىنب نم اًروبق نعبأ طق

 دبعم لتقو دنقمسب مق تامو ةنيدهلاب هللا ديبع تامو فئاطلاب هللا
 نيعبس غلبو ساّبعلا ابا ىنكي ناكف ساّبعلا نب هللا دبع اماو « ةيقيرفاب

 لتي هيلع لصو هرصب فك دقو هبزلا نبا ةنتف ىف فئاطلاب كلهو ةنس
 تام ىدقاولا لاق اًطاطسف هربق ىليع برضو اًعبرا هيلع رّبكو ةّيفنحا نبا

 هنس نيعبسو نيتنثا نبا وهو فياطلاب نيتسو ناهن ةنس سابع ىبا
 لضفلاو اًدكيعو اًسابعو هللا دبع ىب ّىلع هللا دبع دلوف « هتيحنر قصي ناكو

 مال 'اهسأو ةيدنللا حّرْشَم تنب ةعرز مهماو ةباجلو هللا ديبعو نمحرلا لبعو

 ناكف هللا دبع نب ىلع اماو مهل بقع الف: دينو لضفلاو هللا ديبعاناخإ# ديو

 و ةعكر فلا ةليلو موب كيس راكالاع وتلا 5 نوزجاورعرتباتلا ديبكا و #
 ءةنس ىيناهت نبا وهو ةياهو شع عبس ةنس ةارشلاب تامو ده ابا ىنكي

 ةيامو ةرشع ناهن ةنس ىنوتو بلاط ا نب لع لثق ةليل دلو ىدقاولا لاق
 و طيلست ببسب طوس ةياعبس هللا دبع نب ىلع برض ديلولا ناكى لكلا لاق

 هللا ديبع تنب ةيلاعلا هما لع نب دّح هللا دبع نب ىلع دلوف ءهقصقر كذ

 دلو مل سيعو دوادو ىتراحل ناَدَللا دبع تنب ةشئاع اهّماو ساّبعلا ىبا

 بوقعيو دلو مال دهصلا دجعو لهعامسأو ىدعش ىّهست دلو مالح اصو ناهيلسو
 اهماو رفعج نب هللا دبع ةنبا اهيبا مأ اههمأ هللا ديبعو هللا دبعو دلو مال



2 

 نينسر شعب لع.نم ٌنسار فعجو نينسر شعب رفعج نم حوسا ليقع ناكو
 ةييشاهلوأ جو دسا تنب ةيطاف مهما تيلساو بقي يل هناف ابلاغ: لا اوبقعاو

 ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر رجاهي, نا لبق بلاط وبا ىوتو « ةيهشاهل تدلو
 «رهشا ةعبراو نينس ثالثب ةنب ديلا ىلا

 قُمْرَو ةياقسلا هل تناكو لضفلا ابا ىنكي ناكف بلطلا دبع نب ساّبعلا اماو

 عم ةبقعلا موي ناكو ةكم جتف موي ٌّلسو هيلع هللا لص هللا لوسر هيلا اهعفد

 ةفالخ ولا قبور مال كلذب ماقور اصنالا ىلع هل لقعف ملسو هيلع هللا قلص ىبنلا

 دلو ناكو ةنس ىيناهتو عست نبا هو هوصب فك دقو ةنيدملاب تاف نام

 اهب تام ّلسو هيلع هللا وص ىبنلا نم ىسا ناكف نينس ثالثب ليفلا لبق
 لقغفلاو هللا دمع دلولا نم هل ناكو « هنبا هللا دمع هربق لخدو ناهنع هيلع ليصو

 ثوحا تنب لضفلا ما مهّماو ةبيبح ماو نجرلا دبعو دبْعُمو قو هللا ديِبُعو
 لضفلا ما مساو مأسو هيلع هللا لص ىبنلا جوز ثرحلا تنب ةنوُمَم تخا ةيلالهلا

 حراكف لضفلا اماف « دالوا تاهّمال ةيفصو ةئِأو ثرحاور يثكو ماهتو «َرَباَبَل

 ساوُيَع نوعاط ىف ماشلاب تامو اوكي, ناك ةبو ةذلو زيكا اكو ىيعاابا قكي

 اماو « ىرعشالا سوم ىبا دنع تناكو موثلك ما اهل لاقي تنب الا هل بقع و

 وخآ ف ياو ذولا لع لع ماع اكو اًداوج اً .راكف سابعلا نب هللا ديِبُع

 نيس هللا دبع اماف رًرفعجو ساّبعلاو هللا َدَبَع هللا ُتُيَبُع دلوف « هرم

 ننب هللا ديبع لذع تناك, 5و سابعلا نب دلدلا نبع تنب ءاهسا اههماو نيساو

 نب َرْسُب ةيواعم هجوف نميلاب ىيمالغ هل تدلوف ةيثراعلا ةشباع سابعلا

 لوقت ىقلا امو اههلتقف هينا ْسْب ذخاو هللا ديدع برهخ هناكم ةاطرا
 «فدصلا اههنع ىظشت ىيتر.لاك اهه نيذللا زبب سحا نم اي

 اهيزتقف ةيقيرفا ىلا اًيزاغ امنع ةفالخ ىف جرخم سادعلا نب دّبَُحُم اًماو



 ءاًضيملاو «نادلا. دبع نت ديرلاو « هيلا هنيعاعتتا هكواشب هداك افلا

 تنب ةّيِفصو « بلطملا دبع تنب ربو “ ميكح ما ىو بلطلا دبع ةنبا

 تاهّمأل ثانالاو ريوتذلا 'الوهو همة تسميد و بلذطملا دبع

 ميم يدنا زل ةوزخ ود عار ال وصلب ذي زج ار مهتاهنا ىقش

 ةهماو ةكئاعو بلاط وبأو رّييزلاو َّلسو هيلع هللا لص بنلاو با هللا دمع

 َءَديَخَُت اهمساو'طشاق وب رجلا نم رم ةارما ةيرّملاو * ةعبس ةّربو ءاضيبلاو

 ةلاهو ء_ نانثار ارؤو سابعلا ىهنم اهذيلوو. بانج حزب كلاعب بيلك كنت

 ةيفصو موقلاو ةزج ىهنم اهدلوو ةرقز نب ةانم دجع نب بّيَُهَو ثنب

 ةيفضو « دحاو بهل وبا مهنم اهدلوو ةعارخ نم ةارما بلو “ةثالث

 ىفوراو ثرلا اهدلوو ةَكّصْعُص نبرماع ىنب نم ةاوما بدْنِج تنب

 ء دحاو قادّيَعلا ينم اهدلوو اهمسا ظفح ل ةّيعازخ ىرخاو *نانثا
 لسو هيلع هللا لص ئبنلاوبا هللا دبع امأ هيبأو هقمومم لاول

 نراكو قنا اركذ ص هيلع هللا لص هللا لوسر_ريغ دلو هل نكي ملف
 بطلا" دبع زن ييولا اهاو + تان ريوااهباكلهت يداتاف ةنيدملاب هلاوخا

 لياقلا وهو هيي ةيلهاجلا ف شيرق تالاجر نم ىراكف

 داع حو دعس لاجر سبت مل سهلا ةولو

 دبمم هذلو نمو رهاط ابأ ىنكي ناكو «شيرقو ةنانكس نهناو دن با لاق

 ةعانضو“ بقعي لو للساو مالسالا كردا بالطمااخبع حرب ويطول الو هللا

 ةعيبر تحن تناكو مكحلا ماو * داّدقِلا تحن تناكى تلا ىجور يبزلا تنب

 ةدلو ىكذ نم بلطلا دبع نبريبزلل بقع 9و“ بلطملا دبع نب ثرحلا نبا
 ماو بلاطو ليقعو_ر فعجو ىلع هل دلوف بلطملا دبع نب بلاطوبا اًماو
 فانم دبع نب يشاه ىب دس تان ةيطاف مهماو ةنايجو ةتخاف اهمساو ىناه

- 



 ه4

 نسعلا نب نسا هل تدلوف ٌةُلوح ههجو هللا مرك بلاط ىا نب ىلع نبا

 نوف روب ميهارباب تتكاجن هللا ديبع نب ةحاط نب ده ىدعب اهيلع فلخ 9

 « ِجَرَعألا وهو
 فاسا اهيلع فلخت فاسا نب ديز نب فاسا ةارماىفو راصنالا نم ةارمأ

 ريف ّدج ىَّرَعلا دبع ىب ليفت تحن تناك مهَف نم ةارما «هيبا دعب

 م هماف اًذيز إو هيبا دعب ليفن نبع اهجوزتف باطخما ىبا

 ءلْيَقن نبومج نب ديز نب ديعس وباوع اذه ديزو باّطغا

 سو هيلع هللاّلص هللا لوسر_ةطصملا هللا دبع نب دي بسن

 ديع نب يشاع نب بلطلا دبع نب هللا دبع نب ديكو ه ديحوبا لاق

 رهف نب بلاغ نب فيل ن بعك نب ةرم نب بالك نب صف نب فان
 نب ساّمْلِإ نب ةدرذم نب ةهؤوح ىب ةناخذكن ب_رشخلا نب كلام نبا
 ةدودخو بقراط امكن فللةخاو « ىرانشع جرب كنعم دوم راوز عريوكم

 هيبا مساو_رماع ةيبرطلا بع مسأو ء بسنلا باتكىف ككذ تنيب دقو

 ةريغُملا فانم دبع مساو « هماعطاو ١ ديوثلا مشها تنام اورو يشاع

 < ةكم اهلؤناو شبوق ليابق عج هنال اك ىْذَيِو ديز ّىَصَق مساو

 ناك ديو با لاق هتاعو «تموهو ّلسو هيلع هللا لص ئجخلاوبأ

 تس ثانالا نمو مكذلا نم ةرشع هبلصل دلولا نم ىثاه نب بقطلا نيعل

 ؟ماسو هيلع هللاىّثص_عنلاوبا وهو بلطملا دمع نب هللا دبع يمواهسأ تانب

 و *فانم دمع ههساو بلظملا دبع نب بلاطو باو « بلطملا دبع نيرْيَْزلا
 بلطميا دمع نب ةزهحو <بلطلا دبع ىبرارضو “ بلطلا دبع نب ساّبعلا

 ؛ىزعلا دبع ههساو بلطملا دبع نب بهلو باو «بلطملا دبع ىب مٌوَقْماو
 لج ههساو بلطلا دبع نب قاُدّيَعلاو بلطلا دمع نب ثرحلاو
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 ءالوهو جروزخا نب بعكو فظ مساور فظ و ذبو لهْشُألا ىبعو تيبنلا
 تيما مدرك جر وخلا ىو نب كثوحلا نوبية راح ونبو سوالا ن جرزخ

 هو ءابق لها فوع نب ورم ونب مونمو كلام نب فوعو 0

 0 « هللا سوا ىهل لاقيو ةرباعجلا صو كلام نب ةومو “نوب

 ةياببح رو وعس طعوبصو دقويو لاب * فقاو ونب متو كلام
 < باسنالا تضقنا « ةيطخ ونب ضو كلام نب هللا دبعو

 «دعب هيبأ ةارمأ ىلع فلخ نم ةيهست

 نب ةيودم نب ةيْوُخ تحرم نب ميه تخا رم ةنبا رب تناك هرب
 رضنلا هل تدلوف ةهيزخ نب ةناني هخبا اهيلع فلخت ضم نب ساهلا
 « ةنانك ىب ةانم دبع الا هذلو نم هوهغو ةنانك ىبا

 تحن ةعاضق نم ناّيَو نب موج ةنبا ةيجان تناكو مْرُج ةنبأ ةّمجات
 اهيلع فلختن اهنع كله مث ةماس نب بلاغ هل تدلوف ول نب ةماس

 « ةماس نب ثرحتا هنبا

 تدل فانم دبع دنع ةَكصْعَص ىب نزام ىنب نم ةدقاو تناكو ٌةُدِفأَو
 تدلوف فانم دبع ىب مشاه اهيلع فلخو اهنع لكهف ومع اباو الفون هل

 < ةفيعضو ٌةَدِلاَح هل

 تدلوف رسهش لبع نب 7 اش

 تدلوو ةيما نب ورم وبا هنبا اهليلع فلخت اهنع كنه مث صايعالا هل

 «< طوعم ابا هل

 نب مره تخا ٌىوحلا ةثراح ىا ىوب ىائس تنب ةكيلم تناك ٌةَكُيَلَس

 روظنم ةنبأ هذعب اهجوزتف ىوازفلا ورم عوق دراما بوب ايو تح ىرانس

 نسخ جوزتف رموظنم خرم شاغل يوظفم بين مهلوت# لل تتلو فازوا



 هرع

 بّلهملا طهر ىيتعلا ل درا هالو ]واطقلا ينمربتل هطلت د درا نب هللا دجع اماو

 دوس نب ةيحاطو قراب نب ناهشو فوع نب قراب مهنمو ةّرفص ىبا ىبأ

 جوت او سوألا مشو هدلو نم راصتألاو ءايِقْيَرَمر ماع نب ورع ىهنمو داّدهو

 عيفاوخول او ماع وب وأ ع نموت ةرراع ىف ورع نوت ”اقدعلا ةيلعف نم ةثراح انبا
 قرم ةظير وزو وق يقلل ا قب طم ةعازخ نمو ماع ىو رع دلو نم
 ونهو ةقاقلا | زرك نب طهر ليَلح ونب مهنمو كلام نب هللا دبع طهرو بيد

 5 «يشجو ملساو دعسو ىدعو مدر عي و قريطم وند

 ةيلعت نب ةثراح انبا جرزخماو سوال اهو جَر دار ىيرألا يع
 تف ا ا نبأ
 جاوب حو النهك ارنب طيز حااوبةكلانم وم «تتيتش يوم هتضوغلا مدرع دزالا نب هللا دبع

 ءراصنالا اهنو ا«هتاامسب هلم اننا اهو. بس رع

 انتو ضرار وتلا عزوؤملا نإ يقر فل ةشسج ةقراح نم خيرزتلا دلوف
 ورمعو جررزخحلا نب ثوحلاو مشجر بج زهلا كرس نا لاقي ناكو ناموطوما
 ىنب نمو ديزت نب مهنف جرزخا نب مشج اماف “ جرزخلا نب بعكو جرزخما نبا

 نب فوع اماو * ةضايبونب قح ىب نمو اهنوطبو هايس شج نب ديزت

 ناك لقاوقلا هنمو لواس نب أ نب هللا دمع طهر ىببحلا ونب مهنهف جرزخلا

 (ماسونب يهنمو ' ٌتْنِمأ دق م ْلِقو برْثَأب راهتسا اذا لجرلل ةيلهاجم ا ىف لاقي

 ىَقس ةبلعت نب تالا ميتر افلا مساو راض اونب مهنف حرز لا نب_و مم اماو

 نب بعك اّماو « موّدقب نقتخا هناللاقيو موُدَقب لجر سار وجت هنال كذب
 « ةدابع نب لعس طهر ةدعاس ىنب نوطب مهنه جرزخ ا

 تقرغت كلام نف سوالا نب كلام سوالا دلوؤ لاق < ةثراح نب سوالا بسن

 معو كلام نب_ورع سوالا نب كلام دلوف اهلك اهنوطيو سوالا ليابق



 هع

 مدام 'ابحن ا.راكو بنج ى تال الااهدقن.اهبتنأ

 هلتاقلاقف لتقف بلاطى بأ نب ىلع عم ناكو لكلا ورم نب دنع ىهنف لج اماو

 جلا دّنِسو 'ابلع لتاق

 و شو ثوم مهل ناكو كرم نير باكو دارم نب ممنَأ ذم نبب دام لوو
 اًبعكو ارْسَج وم دلوف !(مع ةّلع دلو ةلاجييزب هلك حدس ويملك لل

 ونب مهنه ٌبعك اماو ّىيفغلا ميهاربا طهر_رسج ني عتاب ا وهف ٌرْسَج امان

 «ىاّنق ونبو رعاشلا شاجنلا طهر ساهجلا ونبورانلا

 تيوخبا الرا رت ني واطي لا يي هولا 0- روت سلب
 .راعَدُمَمو ونهلاو اراذقو اياب اًسودو معو اًنزام دزالا دلوف َدْرَألا

 ميلا اوبسن ءام وسو اًسغ مهف نزام امان « هللا َدْبَعو ارماعو نارقزو

 طقر بعكو 1و خوشتو قرح لآو ءاقنعلا لاو ككولملا طهر هر ةنفج و نب مهنعو

 ةدنكو برعلا بابوا يمحو هكولملا بابرأ ناّسغ نزام لاقي ناكو قيال نب لمَ

 «سانلا نسا دزالاو ليك اس الح ناديعو ناعطلا جذم جذمو ىكولملا ةدنك

 «نامالس ىهنف ناعّديم اًماو

 كلام نب ةهيِذَج مهنمو ةريره ىبا طهر ناثْدُع نب سود مهنف نهر اماو

 نب مَضْقَجو شوُبألا ةعذج وهو هاّيَولا بحاص سود نب يمنع نب مف نبا
 ىلا طهر كلام نب ةّملْسو هيقفلا مزاح نبر يوج مهنم ياهلا طهر كلام
 طقه در لام نب ىوعمو مس ىف ةبقع طه هر كلام رب ةكاَمه ونبو ىجراخلا ةزه

 بحابص ضيا ني وولولا انف دن مهل لاقي نطم مهنمو ورم نب كوعسم
 ناوُعَو نمو “ىدوُهَوُفلا نال لاقي ديوارفلا بهل لاقي نفخ نم ضووعلا

 ' « ةردجماو ركشيو نب تا
 ء داع ىهنمو ةفاقلار ماع نب بهل نب يهنه دزالا نبر ماع اماو
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 رعاشلا لاق سيئسلا ونبو ورم

 ٌىسبنسلا صنأقلا اهعجبصف

 يسقلا رفا ييريش لاك رولا رب يوت وثيو
 « مالظلا حيباصم مت ونب

 نب كلام دلوو «ىبكالا بالا *ٌىط ىلا بسنلا موهجب نا ريغ ةويثك ةّىط ذاخناو

 كلام ناب نرقو كلامه نب عّئرمو دارم_وهو كلام عرق وباع نالوك نب ديز

 5 ياو دلوف خترم نب روث كلام نب حّيَوَم دلوف «كلم نبرامخو

 نوكسلاو بيت ةدنك دلوو ديزي نب ءاًذَص ديزي دلوف رىوث نس ديزيو روث

 مهد علا كرب هةّلَسَوُأ ةعيبر دلوو رابخ نب ةعيبر كلم نب رايخ دلوو

 طهر ةعاّدوو َىعيِبَّسلا قاحساىبا طهر عيبّسشلا ناديف نمو نادم
 اَداَوَم جذم دلوو اجِجّْذَم كلام نبر باح دلوو «عّدْجنألا نب قووسم

 درسالاو رساي نيرا طهر مهف ُسْنَع اماف اًسْنَعو اًدلاجو ةريشكعلا ٌنْعَسو

 نب َنِفَعْج جذم نب ةريشعلا دعس دلوو *نملاب ّيخت ىذلا ىسنعلا
 هللا دبعو دعس نب هللا ذياعو دعس نب مىكحلاو دعس نب بّذجو دعس

 نبورمعو دعس نب لساو دعس نب ةجراخو دعس نب ومللاو ىغس نبا

 لك يب رات اتوب دعب عرب كو دعس ىب بقشلاو دعس
 ديبل لاق ىنعج انبا رخو

 ني انمايا نم اوم هلبقو ليخنلا موي أن ئقلو

 00 "ىِدكَم نب ورع طهر بعصلا نب دِّمَيَز رز مهني بٌعّصلا اًماو

 2 وص وه جو ةجراخ نب ةليدج مهنه ةجر ةجراخ امو بعملا نب دواو

 ليق نيذلا هف مكح امإو ومع نب نالوخو باو هف دعس نبررع اماو
 ]ولها لوقي ىهيفف بْنُج امو ٠مكح اوءاج ىههف



 ىلا

 ينام باَسُن ميزو ليلق صو نميلا ليابق ةلماع دلوو « اجس نم ةلماع

 ىَمْعَألا لاق ليلو ىب طساق دلو ىم
 مركألا كنلاو_ريغ ىلا ىيبهذتى قم قحلماعا

 « مدقالا دلتالا بسنلاىلا !وعجراف طساق يدلاوو

 ورمو_رعج نبرماعو ريب نب كلام ابس نبريجج دلوو « ايس نر رم

 فناهمدويح نيرماع دلوف 'زمج ب ةلياوو ريج ييدعيسو يضلل
 9 فلسلا ريهح ىرب دعس نلوو ءاهنك بضخ ناهد دلوق رماع قبل

 للام دلوو *نّْدُعَُر ىذ لا ثوحلا ىلوو ورمت نب ثرح ار بج نبرورم دلوو

 مهنوطب نمو ةربو نب بلك ةعاضق لياجق نمو كلام نب ةعاضق ريمح نبا

 نمور يهز مهركذ صريغو بانج نب َلَع وفيو تانجو دعدعو
 لوقا لاق تتلو

 ءدٍيبعلاىنب مارعلا حرم ثسلو

 بسأرو نانو نب موجو خوُذتو تكفا تاقلام ونيو داصمو ةدّْيَقر نمو
 اًيشيحاوين ميذه ناكو ميَدَه كعسو ةرخعو ةرهمو لبد هيو مرج ىبا

 ةئيهجو دعس نب هواها بو نعش نب رةخضو فيلا برسنفد نع و يح

 حرصا وو سولو وذو عالكلا وذ مهنم ةعبامتلا ةعاضق نمو ءدهنو

 شوجو نوي وذو شياف وذو ندج وذو ةيحبصالا طايسلا هيلا بسنت

 و و ةلياو ل“ كيباكّسلا_ويمجج ند ةلياو دلوو « ةريثك نوطبو ل
 ردك

 7 كساكسلا ىئوريهج نم ندعلا

 للام كيز دلو والهك عارب ديز ا » ابين نزولا

 هناط عوف ندا قرثوعلاو دهان : ةىط هنأ دلوف ديز 10700 رع

 نب مرج هنمو ّىئاطلا متاحو ورم نب 0 وني
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 ابس ىربر عشالاو ايس نب ومو ابس نب نالهكو ابس ىب رج اًبس

 دلو: ايش ازئاوزع اًهاق * بس اسوسلاو انيس ىومداسلاو

 يوغي ينحت نب ( سدح ول ىف اًماَذَجو ان طوس دلوو ورع نري ىدع

 ةخئاط نب نأ نب وم نب ةشارا دلو نم 8 موق لوقيو ةريثك ليابق

 0 ين نمو «ماذج ىفراصو نميلاب قحن ةشارا نأ ىلذو سايلا نبا

 رادلاونب مت نمو «رَضُم نم مهنا موق لوقيو ةريثك ليابق مو منن نبا
 نب مارح ماَذَج نمو “ ىرادلا 0 ناكو نويوادلا مو ىناه ىبا

 تدل كلامو مارح نب ناّئطم ماَرَح دلوف ماذج نب مشجو ماذج

 ونبو ةثافث ونبو ةلاَكُم ونبو بْيَبْصلاونبو فّدْحَألا و نبو هّلْضن نافطغ

 وغبو ميلسونبو ارذضلا و نبو هللا دبع ونبو ةربش ونبو ةذياع ونبو حيض
 سقوف ماوجهارب عرافطغ حوا عوق عزيو ةلافلاو نيو منغ وتبو ةلاعج

 لكلام نب دعس ماذج نب ماوح نب كلام نلوو « ميلا ىلا اوعقو نالهع

 ونيو فوعونب مهنم ةريثكن وطب كلام نب دعس ونبو كلام نب لياوو

 لياوونبو يريغو ىحونبو ستألاونبو ةحمو ندو ةرْيَهُف ونيو ةذياع
 ةيطخ ىهنم نطبأ ةسخ مديل ينو لوو < ةريثك نوطم ىلام نبا

 اهس نبرَكشألا دلو « ةهّوْخ نب دسا ىنب نم مهنأ متزت رسم ُباَّسْنو
 ائَثَح وفلان الو ابس نب وانا دلوو ىرعشالا سوم ىبا طهر نيّيرعشالا

 رج ر ازإ نبرامنا انبا ةليجنو اًهعثخ نا يزتر َشَم باشنو ةليجو
 5 ةليجو مح نرووخا لاقو «مهيبأ مس اب ايس ىلا ىهبسن ابس نبراهنا

 ةليج وطب نمو ةارما ةليج:و ثوغلا نب دزالا حا تُْعلا نب ورع اذبا
 0 ب راااكبعم نب ليش طغو سْجحَأ و نيو ىوْسَقلا دلاخ طهر رس

 هرةرؤهشملا تضهل
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 ةيلعلاو ماو اهذ هدلوك هتكس رب ةباكع ء رب ةبلعتب لب نابئشامإ

 ند و

 ةريمه نب َةَنَقْصُم مهني ةيلعت اماو مل بقع كف فوع اماف “ فدوعو

 ناعصلا "هنأ جب نمو للوسو اف مهيفف ن .راييش نب يمت اماو ىنابيشلا

 نب هرم دلوف نابيش نب لهُذ اماو * ةيلهاجلا ف ىيعصصالا موي لاقي

 ماو لمن بل لهذ نب ةعيدرو تيبلاو دوجلا بول -

 ةثرولا مهماو نامهش و اًعيمَصو اًفوعد مغ دبعو شاقر '» مهما لهذ نب

 سوف تاو و ولام لقب اهلا نوهسن رابع با
 نابيش زيبرم فارشألا ىو < ليلك اين ةرذجا ىنب نوعدي مو نميلا نم

 “ فوع ىداوب ٌرْخ ا هيف لمق ىذلا لهذ نب ملبخت نب فوع 000
 و بيبشو ىواشلا ديز نب نيطبلاو ىراشلا سيق ىب كاوفلا

 نعيق ةوخاو راق ىذ بحاض :قوعسم عومر واع ىهتفو عراق نا

 يراشلا مياس نب ديوس يهنمو بّيَتُك لتاق ساّسج مهنمو دوعسع نبا
 ل تسول اع رخل هككيو هاوسلا يندم يجدر كاك
 َقنُم الم نارقا موقلا تلاقف ةيسداقلا لها ىلا ترظنف لس هتارما ضاَقَو

 و نو كيرش نب ناوفوحملا مهنمو «اهنيع دعس ٌمَلْنَف مهل
 ديس دوعسم نب سيق مهنمو دّيْرَم نب ديزيو ةدياز نب نعمر طم دلو
 ىلا اوبسن ةقيقشلا ونب مهنمو سيق نب ماطسب هنباو لياو نبركب

 «اهتك رازن تضم «نابيش لذ ىلا ر وعجيب 'الوه ءركَشَي نم مو مهما

 85 دي
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 كللوك ماع امس ىسأو ينضكب , )او و بك يول (يرشس بج كلو يأ رس
 ص : .؟ كح 0



 عم

 ىّشحَألا لاق ىّمِحل هل لاقيف ةباكع نب ةبلعث اًمأو ”لْهَذ نب ىف يددعو

 «ليابقلا فالتخا ىراك ام ىصحلا ىنب ب تطلاخ ذا اهرض ان

 رب هللا متو رعبتو ةبلعت نب نابيشو ةبلعت نب لهَذ ةبلعت دكدلوو

 حرمهلاب تقحلف ةّدِض اماف “ ةيلعت نب ةّنِضو ةبلعت نب دينو زيلعت

 هيللا هت امأو اا يسق منن رم خوك اماو ةرّذع ىنب ىف تراصف

 ثرخكاو اكَلام هللا مت كلوف لج ىنب انلح و ل ف ةيلعلا 5

 5 يس بد 'اوهخ ةيطاحو نامزو لَهَذو تل

 راعاشلا نوقعالا قع مهذمو ددعلا ةعيبض ىفو اًدعسو 0 كي دلوف

 موي لياو نبركب سراف ناكو_ر دكا ةعيبر ىهنمو: سيق نب نوُممَم

 دابع ىربرّيؤجو دامع نب ثرحلاو دابع نب ةرم ىهنمو « ىهللا قالحن
 نعت واط عسو ةرعبج وب مت ماو < ثّوصحملا ىرْيَوجلا هيلا بسني ىذلا

 ءارماعو نابيش دلوف ةباكع نب ةبلعت نب لهذ امأو «ناتقرحلا اههف

 نب سوّدس هدلوف لهذ نب نابيش اماو مْخْولا هللاقيفر ماع اماف

 اماف « ةانم ديزو رماعو كلافو ءابلعو نرزامو ورميو ددعلا هيفو نابيش

 روش نب عاقعقلا نابيش نب ورع نمو ليلق مف نابيش نب ءابلع

 لج عاف قبب وفيا لور ريوش نون عاقعق يلج ستنكو
 ةفادر هل تناكف ع بلا . ةباسنلا ةلظنح نب لُقَعَد 7

 مها
 «قوومش ل فراح رياك ليوط' «كيناربأ ناكز اهرولخ



 معا

 نيب بوح لا جيبه وه لهْذُهملا هوخاو ليلو بيلك نم ّورعا هيف لاقي ىذلا
 نب ورع مهنم باَّثَع و نبر يهز ىنب نمو “ ةنس ىيعبرا بلغتو ركب
 «رعاشلا لطخالا طهر سكوّدف شح نفسا قفا ىثنك

 ركب نيركشيور كب نب لع لاو نبركب دكوو لاق «لئاو نبركب مث
 امأف ليابقلا ما اهل لاقيو ره نب ممن تنب سنه مهماركب نب ندب
 ايو يس عاب ةنانيو ركشي نب بعك دلوف_ركشب
 نب ينمو ةكيتعلاوابوجج ركشلاوب بدك ديزل نيف راما وجدل
 . ىثع اماو ءركتشي هذه شج نب ىدعو يمَشَجو ةبلعثو بيبح نب منغ

 تيقبا مية روج يع دلوو بعص هدئوف لياو نبركب نبا
 دنقلا نع موامز وتب يه طفي يع والام عاج بعص نب كلامو بعص

 يَ نب لحي دلوف مكس يكل اماو « ةفينح ىنب ى مددعو ىنامزلا

 دعسو ةَعْيَبَصو ةعيبر هدلوف لج اماف ء ابقعي مل نّيوخاو ميج نب ةقيذحو

 لْيَدْعلاو زجرلا يلا وبا مهنه ةعيبر اماو ليلقف ةُعّيْبُسو بعك اماذ « بعكو
 تدلوف و بنعلا نم بدُّنُج دنع تناكو ءاقملا غد مهنمور عاشلا حّرفلا نبا

 بّلُعألا يهنم هدلو ىف ددعلاف لج نب دعس اماو +: تدنح بر ودعت

 ىفلزانلا فّلذ وبا مهنمو ةبحس هل تناكو ناّيَح نب تاوقلا مهنموزجارلا
 < لجي تضم «.اهبصا ٌّدح

 رماعو ةفينح نب دعو ةفينح نب لولا هدلوف مي نب ةفيِنُح اماو
 ىدعاماو قولت وف ةانم دبع اماف < ةفينح نب ةانم دبعو ةفينح مبا

 ىهنمو ناقه و نب مهنه لودلا اهو يبات ةيلدسم وقف ةطنج ىلا

 « ةفينح تضم «جانلاو ذ ىفنحمنا ليع نب ةَّدوه

 ليلق يث ةباكع نب سيق اماف ةبلعتو سيق بكا باكع دلوو لاق
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 قىدع مهلو خايف مهني طساق نب ورم اماذ «فيمقت تنب شبا ىهما

 وع هللا سواو هللا ميت كلوف طساق 0 رب رجلا افاو# بلكت قع 3 ةريزجملاب

 مهمال ييتوخاو_ وم نب مت ثنب دنه مقعاو هوانث لج هللا نياعو لجو

 لج هلاا يت اماف «سيقلا دبع نب ىبللا اضيا ىهّمال ضوخاو بلغتو ركب
 دعس نير ماع دعس دلوو اًدعس جرزخا دلوو تيَوُحلاَو جرزخملا دلوف هوانث

 نفي ندقي اىهنلا ىف هموقل لعقي ناك هنال نايحلا وشو نايحشلا

 ةعيبر نب لاله هدلو نمو ةَعْقَبرو ةعيبر رماع دلوو عابرم بحاص ناكو

 سيقلا يوما ىبرذنملا نالر ءاظحلا طوح وبا ىهنم رماع نب ةانم ديز نبا

 عوتصوب تيب ثرعا نب 353005 مبلل روكي ىراسا عج ناك
 ةلصوحلا ةيرقلاو ةّيرقلا نبا مهذمو وَلا سيكلا

 لياو نبزنعو لياو نب بِنُكَتَو لياو نب ركب دلوف طساق نب لئاو اماو
 نب ةَدّيَفرو ةشارا دلوف لياو نيزنع اماف «ٌّرم نب مم ثنب دنه هما

 سوا لاو بلغت نب منع دلوف ليأو نب بلغت اماو < ةضاضغ و عمنا ةشارأ

 ورم نب ةيواعم ونيف بلغت نب منغ اماف < بلغت نب ناوعو بلغت نبا

 ُلَطْخَألا لوقي م مث نبا
 ابالكلا تَقَنَح ءاوطالا لع ورع نب رباك تلح اذا

 د تو ريع حل 00 كلامو مَشَج مهو قا مند

 ةماسأ مب ئدح و نب يهنموأ تكي بلغت ىنب نمو ورع نم بْيَبُح نبا

 ا بكَع ىنب 0 دهمان مهل لاقي ةنانكى نب هنمو

 ةعيبر نب بّيَلك طهر رّدْمُز نب ثرحا ونب يشج ىنب :نيوركب نبأ
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 ةرَمع نالاقيو ,ةْوُمَعب الجر لقق هنال ةْؤْنَع سو وماع ههساف دا ىبا

 دو مْدقيو ةرنع نبر كدي ةزذع دلوف ةّوح نب دسا نياوه
 نمد ,رب ىفأ عد دلوو ةليدج نور يد دلوف .ىسا با ةليوكج ماو

 سيقلا دبع دلوف صفا نب سيقلا دبعو صفا نب بّنِه ضْقَأ دلوف

 بلغت هّمال هوخاو رم نب مت تنب دنه هّمأ سيقلا دبع نبوبللا
 تلا يرسم :ذ ىبللا اماف ءسيقلا دبع نب ىصفاو ءركبو
 تي ليلا رشف اواو امه ىلا رولا قجمازيوتاو ول ناكل

 ةهذج نب ةثهبونب منتو بيبحور ماعو ةهْذَجو دعس هدلوو نرش
 0 اماف ةعيدوو اًحابصو 8 ةوكن دلوف رْيَك ماو «سرش وك لفل وبا

 ددعلا هقو يوما لها 00 قلم زلكو +هذجت افلح عوف
 نب لُمَعْلاو رعاشلا قّوملاو رعاشلا ىدّبُعلا بقتملا ىهنعو فرشلاو
 نسميلابو هيي 5 محمل بحاص رعاشلا ٌساَع

 اماف ةعيدو نب نهذو عيا ب ور هلو ةعيدو اماو «يهنم موت

 دلوف ةعيدو نب مُنَع امو *ىهّماىلا اوبسن ةلئاو مهذ ةعيدو نب نهد
 نلسكو وف هدلوف ةعيدو تيت اماو ادي فوعو. منغ نإ 0

 مهذم ن اهتلها ليدلا دنو نف سيقلا ورماو قوعلاو ليجلاو برات

 ناليع كوب . لّذَعَملا لآ مهنمو بيطغلا ةَّبْقَو نب ةَدَقَصَمو ناحوص و نب
 ينفر راها اماؤ ليلق نونا مو ةقوعلا هنف قاد معلا اماو « ةرصبلاب

 وثب رانا نمو ىدبعلار اح طهر_رفظ مهنمو ىدّنعلا جن آلا طهر صَع

 براح اماو “ ةربح ْىَدْوْمِب وسلا ىرتشا ىذلاو هم ةيذج نمو ةميذج
 طساق دلوف ىمفا نب بُْنِه اماو « براح ىنبا رفظو ةّيَطَح دلوف ورع نبا
 نبيع يوني وزع اباوإ لنه نب فقدت دم نب عز كيف ولا
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 « ةيليخالا ىليل بحاص ومَا نب ةَبَوُت مهنمو رعاشلا

 نب ةمركع نبرروصنم نب نزاوه نب هّبنم اماو « فمقث ةصق

 23 وانتاج وايد ز وقف وهو عودت هولوثىرالابع سيت جب ةفصح
 لاق اًيسق ّيَسف هيلع اَسق ليقف هلتقف فيقث هب رف اًقّدصم ناكو

 ركب ابا لباو تديوف طساق اهجوزتف َكّسِيلاو اًذوعو ّيَشَج فيهقث دلوف
 امو « ةرضاغو اكلم طيطح دلوف اًطْيَطَح دلو شح اًماو “لاو نبا

 ةلحالا عم ةرضاغ تراصو كلام ىنب ىلع !وفلاحت يهنا كلذو فالحالا مهف .فوع

 عرقالا نب بياسلا كلام_ٍنب نمو < فالحالاو كلام ونب ناتقرف فيقثن

 براتخ ا فالحالا نمو نورثالا مهل لاقيو كلام نب ثوحنا ونب مهنمو

 وعاشلا نجح وباو تلضلا ىا نب ةّممأر فسوب. نب جاج أو دّيَبَع ىبأ

 منان كو هيلع وباو ةياقعو: ءبقعمو ةدلك نم ثرخاو

 رب كسا تويت و هجم ىف اون موب ةعببو قكلوف ٠ يورد

 00 يك هرانم عم «ضهققلاو رادعبو ىو ةكؤرضو ةعئبز

 ثوعللو سمن دلوف ةعيبر نب ةعيبط اماو يقخ ىلا بُسْنُت ةريثك نوطبو
 ةقهب يهنمو رعاشلا سلع نب بّيسملا طهر ةعايج سجا نيف ةدالقلاو

 ناو ييخالا ١ نقود نب هللا دمع نب ثرحلاو رعاشلا سيقما طهر ىفودو

 وثب يهنمو ٌدَلِجو ندع مهلو ةبنللاو با ههنمو ةيلهاجلا ىف ةعّيبض ليس

 نب ةوّمعو ةيدايا هما لسا نب ةليدج 0 ةعيبو نوي ديبا اماو م ممَست

 ةااوويقمع امان <ن اليع سيق ةنبا ةوب ؛ ايههمأ دسا نب ةويججو دسا

 ةّودع اماو «ةويمت ونب كلاعو موصنمورَشّبُم هدلوو سيقلا دبع ىف م
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 بايضلامقنف بالك نب ةيواعم ماو « هللا دبعو اًوفعجو ساّيعلا هل تدلوف هنع

 و ررثك ددع د بالك نب ورم اماو « ةيواعمونب ٌبضو ليسو لسج مهو

 نب ر فعج اماو * قعَّضلا نب ديزي ورم نهو ىوادود وتس ولاكا# في موق مهمف

 صوحالا ناكو بالك نب و فعج و نب ةبتعو كلامو دلاخو صوخحألا هدلوف بالك

 ةثالع نب ةقلع هدلو نمو ليج موب ر ماع ىنب ىلع ناكو جيوش ابا ىنكي

 رفعج نب دلاخ امأو <ىواؤفلا هديل نم ىلا لّيَنَّطلا نب ماع فان ىذلا

 الام اماو * بوما ىلاظ نب ثرحما هلتقو ىمْبَعلا ةهنج نبرريهز لتقو هف

 لاق ىينبلا ما هما ةيواعمو ةّديِبُعو ةعيبرو ليفطو رماع هدلوف رفعج با

 ةعبرالا نينملا ماونب نك ديبل

 وهف ةعيبر اماو ' احنا ْدّوَعَم وهف ةيواعم اماو «ةيفاقلل ةسيخ هو ةعبرا يلعج

 بالك نبركب وبا اماو «قيفطلا نبرماع و باوهف لمفطلا اماو رعاشلا ديبلوبا

 لوسر هللعقسا نايفس ب كاسفلا ىهنمو طَرَقُمو طّيوقو طرق تاطرقلا هدلو نم

 هيف اا ىذلا َمْنَح نب قّنَحلا ههنمو * ميَلُس ىنب ىلع ملسو هيلع هللا ىف ٍدص هللا

 +: قل او: ىدتخللا'رانلا ع كابو ىَشَعَألا
 / و نس م 7

 ةدذعج »اورو وامتو لقت هنا ةنوؤر ترج 8 < بالك كدضم

 ىدعجلا ةغبانلا ين بعك نب ةدعج اماو رعاشلا لبقم نبا طهر بعكن ب هللا

 علقوا ا ةرارزو_ريختلا نب : هللا نجع عون فرطم مهنه بعكن ب شيوح ا اماو

 ريش اًماو «ىجورلا سونايرطا هدي عطق ىذلا ىلا ةريس نب هللا دجعو
 قلو ةزيهاوت هدكو ةَيَيقرلاوذ للام ىهذمو ناَقطغو فُيَطُع صنف بعكس بأ

 و فارشا هيفو َةَجاَفَح نيف تحك + زب ليقع اءاود# وسبل كول

 عروس ينمو ةّياَيحألا َلْيَل طهر لّيْخَألا مهنمو ءانلعما نم
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 ييقتعاف ةعاضرلا نم هتخا ةهتءاج نزاوه ٌتْيبسو ماسو هيلع هللا لص هللا

 و قاّبَّسلاو ةَكّصْخُصور صنو شح هدلوف ركب نب ةيواعم اماو «ىنيعجا
 شحجبو ةّيحدو ةوحد اماذ « ةّيحْذو ةَوُحَّدو فوعو شاحو شحمورْسُج
 رعاشلا لاق ةعقولا مهل لاقيف فوع اماو اًبقع مهل لعن الف شاخو

 ةعقولا نموا لولس وا رماع نم مهتوخا تخا اي لب ةّوحت تخا اب
 لّكْخَألا لوقي مهين مشج اماو

 « مح و دوسي اسيل اطقلاض يبك مهنا ليابقلا رش مشَج 3و
 ترصنلا فرع نب كلام مهنه صن ونب اماو * ةّيجلا نب ديَرُد طهر ةَيْرَع مهنمو
 ومو ر ماع هدلوف ةيواعم نب ةعصعص اماو ٠ ىّيْنُخ موي نزاوظىلع ناكو
 ىهنم مهما ىو لولس فب نوفرعمف ةّرمونب اماخ « ةلئاوو نزامو ةوضاغو

 رعاشلا ماهه نب هللا دمع م_رعاشلا ىؤودسلا ييَكلا مهنمو ىولسلا مم وبا
 ةؤح ةنبا بنيز طهر ر ماع نب لاله هدلوف ةعصعص نبر ماع اماو *ىولسلا

 واهو رماع ىب ةالوشو توبا تنب ةنوميمو ملسو هيلع هللا لص ّىبنلا جوز

 . يالا هتمو يويهلا ةيحوبا مهنم برعلا تاج نم ةرج ىهو ر ماع نبا

 ديبل لاق مهما ىلا نوهسني دّجتو نب هدلوور ماع نب ةعيبرو ءرعاشلا
 لاله نم ليابقلاو ايم ىقساو حكيم وأ ىقس

 ةعيبر نيرماع اماف ةعيبر نب بعكو ةعيبر نب بالكو ةغيير نبرماع مو
 رههز نب شادج ورع دلو نمو ءاّيَحَتلا سوافرماع نب ورع هدلو نم
 5 ةبحاص 'اًقوح اكتمل ليني وسو ضاع وم .اًكنلا وتياة دلو ووو وعابشلا

 ةعيبرو ةيواعمور فعج هدلوو كون هيف ناكف ةعيرر نب بالك اًماو ٠ ةَّسرلا

 عيكو ساور ىنب نق « هللا دبعو طبضالاو ساورو ديجولاو ورعو ركب وباو
 هللا ىضر بلاطىبا نب ىلع دنع تناك ينجلا ما ديحولا ىنب نمو ثّدحملا



 اعإ

 را هن /

 ةجشن ةرم ىب ظيغ دلو "كروت فرادع حبو اًيْهسَو ةُمرَصو ةرم نبا

 ليقع ىهنمو ىنايبذلا ةغبانلا مهنمو ملاظ نب ثراحا عويرب نف اعويربو
 ىذلا داوجل نانس نب مره هدلو نف ظيغ نب ةّبشن اًماو “ ةقلع نبا

 هما نطب نم جرفتس ١ ناغطغ ,بقب ةجراخ هوخاو ريهز هحدم همدقي ن اك

 ةلاهك بحاص فوع نب ثا هنباو نانس نب فوع هوخاو تكلم نا دعب

 وع هدلوف ناليع سيق نب ةفصخ اًماو < اا

 مهنمف ةفصخ نب براعت اماذ "سيق نباوه ةمركع نار كذ مهضعبو ب راحو

 ةفصخ نب ةمركغ اماو * ةعصعس بر ماع ىنب 'افلح_رْسُج ونبو ر ْظْثاور ْسُج
 قيهف ةفصخ نب ةمركع نب كلام واونب اماخ كلام وباو موصنمو رماع هدتكوت

 ىنب ف ةوشح مهف ةفدخ نب ةمركع نبرماع اماو "تيب ةياعبرا ميت ىنب
 و مالس هدلو ها هما ا د نب رموصنم اماو « ةيدابلاب ةيقب مهلو ةرصبلاب يْلَس

 طئاخا ى ذلا ناوزغ نب هو نرزام اماف «نزامو نزاوهو نامالس

 و افوعو عومجتلا را ةثهب دلوو ةْثَهَب هدلوف موصنم نب ملس اماو ةرصملا

 و ٍدوْرْطمو ناوكَذو لغزو كاهسو فافخ ونبو وارجو شب يصاب
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 م تيرشلاو نو كلام نب بيبحو َةَنْعُنو رفظو ةَّيَّصُعو ع نفنقوز هب

 ونبو لْمَقُع فب ىف تراصو ميلس ىنب نم تجوخ ْهَلُجن اًماذ « ةبتق و نب
 « ورم نب ةيواعمو ومع نبر خض اهتوخاو ءاَسْنُخ يهنم ميلسي كتيب ةالؤحشلا

 عيبسل بقع الو هّيَذمو بْرَحو حّيَبْسو_ر كب هدلوف رروصنم نب نزاوم اماو

 نيركب دلوو يهضعب لوق ىف فيقثوباو هف هّمنم اهاو “نزاع ىنبا ٍفزَحَو
 هلققفر كب نب ديز اماخ ءركب نب ديزور كب نب هيو ننام ولا
 لوسر راظا مهف_ر كب نب دعس اًماو «لبالاب ُىِدَف نم لوا و هو ةدواعم هوخا
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 رع»

 نم عيا تناكو ناهد ىنب يهنف نافطغ نب ثيو نب حيا ماو سنع

 ةوطاقيهتن لتيلقيهذ“ ضبغب نرواها اماو «رادلا موي ناهتع ىلع ناعا

 صضيغب نب سبع اماو « هللا ه«توخاو دايز نب عجبرلا أ بشوخلا تنب

 نيعيبرلا يهنم ةَعْيَطَق ىف ددعلاو فرشلاو متعمو ةّقروو ةحْيْطَف هدلوف
 زق: كاسر هوفر عج لج ىويوتقل بينا كيل ددوظلو از
 اًساو « ءابَغِو سجاد برح بحاص هر يهز نب سيقو مهريغو اقروو
 «ءدحأ اههنم فرعي الف سبع انبا متعمو ةقرو

 تداب دقو ءاعقبلا ةبراهو دعسو راو هدذلوفذف ضيغب نب نامي اماو

 حايبذ ىب ةرازق اماو ء دعس ىب ةيلعت هوب وريدي ةيقبالا ةيراع

 اددإبو يزل جيو ملاظ اماف ةَلولَم مهما ا راازاطو ملاظو 7 «نلوث

 ةراوَق نب حن اًماو "سمي همساو 0 ا
 لاح ى ثلا اناهسرلاونعو طلو ؛ ميه اشعل نجلا وي وو راسل وتم مون

 97 لعس ىره لعسو 5 ةيلعث هيلوف ةواوق وب ٌىَوَقاملَو ةيلعو رماع هيلا

 نيالا 7

 وذي ويعني ذح ونمو: اا يي رال

 وب ةللاع هنوحاو نعم تو هل لاقي ن اكو سيف تيبو ن ان نيس

 ىو نْضِح نب ةَئْيَيَعوبا ةفيّذح نب ىْسِح هنباور دب نب لجو ر دب
 رايق قفا جنس الو« ةدئاخزونب ةزارف ىب مومو :ةقوق .ءاؤنبر دب قب

 روشح ونيو حُيَبُس ونبو شاحو نب ةبلعت نف فوعو ةبلعث «دلوف
 راوض انيا دْيَوَمو خاهش ةبلعت نمو فرشلاو ثيبلا عْيبُس نب ىو

 8 تيابلب دّيع اماف اًَدّيَعو ةرم دعس نب فوع دلوو *..راوعاشلا
 ىفو « هللا كلا هلا ل وقي وهو يللا ةماّدج نم لحن هلتق ىذلا لجرلا

 كلامو ةوم نب ظيغ فوع نب ةرم دلوف ددوسلاو فرشلا فوع ىب ةرم



 م

 نافَطُع هدلوف سيق نب دعس اًماو « نالهع سيق نب ىعس ىنب بسن
 دلوف دعس نب ضْعَأو ,موصخم نب ْمهَلُس هال هوخاو رم ثنب هيت هماو
 رم ةارما ةلفابو ةلهاب وباوهودرصعا حوب: حمو: صعا نب وغروصما
 ىلع اف « ةواَفّطلا يضو_رصعا نب هجَنَمو اهيلا نعمونب بست نادْنَ

 « بالك ىنب ىف 'افلخ مهو دْيْبْع ونبو ةّثهب ونبو ةُئيِبُْصو نب مهنف
 افلح نابيش ىفب ىف اوناكو نانسونيور سح و نب هون ةءافُطلا اماو

 سى اع و

 ةبيتق هدلوف رصعا نب ىعم اماو « منَجلا ف ايفا :لابعلا وز اهفلا تا

 صارو نادم نم ةارما ةلهاب اههّما ةوأجو دوأو ةرازف نم اههّماو لئاوو
 مع دلوو ةبيتق نب مُنَع هدذلو نف نعم نب ةبيتق اماو لع وباو

 ىئمههسلار كب ىع.هللا دبع قيهسلا بيبخ ىبارزكب, يونا هغ وبال
 نب اةبيتق لفن جرم < ملسو هيلع هللا لص هللا لوسو بحاص ةماما وبا مهنمو

 نب دعسو بّدَكَقو دبعاو دبع نب ورع يوتفوا ةقاهلا عزولونالا كو بد

 نب لثاو ماو « نيهمالا طهر عّمتْأ و نب دعس ىنب نمو دبع نيرماعو دبع
 بفوع وزب زنماع ى نيو ديز#وثيو ورع ىبيلالق نبوة وني و

 ىبرماع ىنب نمو ىلعابلا لسم نب ةبيتق لاله ىنب نف « َّمَصْعوْنيو
 اماو *بهطغلا لاو نابح لئاو ىنب نمو ىبهاجلا ةعهبر نب ناهس فوع
 ل مختملا ىف نونذوملا مهنمو سيق نب فّتْحألا ما يهنهف نعم نب دو
 مهل ةوأجو «رعاشلا رجا نبا مهنهف نعم نب صاوق اماو « ةرصملاب عماج ا
 ةيواعم نبر كب مهنم ةريزجناب ددع يهلف ملعب ا اماو * هدلو نمىنعي ةيقب
 ءرفعج وا داّوُق نم ناكو دنا ناويد نجانَح

 00 0ا ا
 ىثبىف مف نافطغ نب هللا دبع اماو راو اًسّبَعِو َناّيْبُذ ضيغب دلوف
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 تقرفت اهك يبورضم ا لثملا هيفو رزفلا وهف يوك رعت خه خير را كس اماو

 ةفاَوَع جو دعس نب ثرحلاو دعس نب ورعو دعس نب بعك هدلوو «ٍرزفلا ىزعم

 فوعو دعس نب كلامو دعس نب مشْجو عورام مهساو دعس ب سهشجعو

 مهنم دذعلا يهيفن لكعس نب بعك امأذ ملعس نب ةريبهو قعتف :جوقأ

 قولا عب واجح ؤكاب -- بعل نم ورمع نب ثرحلا وتو سعاقُم

 مثندو هبعك نب رم نب ثيرع ١ نب ديجَع نب رثنم ونب مهنمو < دعس

 ينمو « بُيوَذ نب شاركعو سيق نب فنحالا طهر ديبع نب ةرمونب

 نيرشعو ةياهالث شاعو ةعيبر نبرغوتسلاوبا وهو بعك نب ةعيدر
 عير ردب نب ناقربزلا طهر لدور هيبعك نت فوع مرمو !ءقئا

 ابف ليابقلا ىف لقتنملا عيرق نب طبضالا وباوهو ةقانلا فناىنب طهر

 طهر دراَطع لآ يهنمو < دعس ونب داو لكب لاقف هموق ىلا عجر مدي يل
 سانلاب ةضافالا ييف تناك يذلا ةنجت نب ناوُقَص لأو ىدراطعلا ءاجر ىبأ

 ىضَم نب سايلا نب ةخئاط دلو ىضقنا « فوع ونب دراطع نمو ةفرع نم
 : اف فور سباق عرسال نم تع ولمع نب سيق اماو

 فوكس خرا جزم باّسّنلا ضعيو ةَفّصَحو ورعورُضْعَأو ةٌمرْؤِعو دعس
 ”ةدسنس ميربايو# و هعاو ةفيصتخ بأ وع

 و مف انيلتنإ ىف وب ور اماف ”مرالبع سيت ىنروزخ فن بسن
 موا ونا دروذم اماو مذاخنا فرعا 4 الو ارش طبات ىهف نم ناوُدَع

 مقر ونيو اعرقلاو فوع ونبور كش ونيو شباو ونبو ةجراخو نب
 يكاح برّظلا نير ماع اودع نمو «لاقي اهن جاشلا مهنمو حابر_ونيو

 انهناعتهاولؤنا مىاودعو سانلاب ضيفي ناك ىذلا ةراس وباو برعلا

 « ضعب ىلع مهضعب يجب اوقرفتف ةداسلا ةريثك تناكو فياطلا



 ءٌوُم نب مهتو 'ناوفص ىنب لبق سانلاب نوضيفياوناكو ةُفوُص

 نب ةانم ديز هدلوو راو هوبقف وم نب ميم اماو ءّرَم نرب م ةصق

 ثوعل اماف « ةّبض تنب ءاروكلا هما يمن نب ثرعحلاو م6 نب ورعد ميغ

 نمجنلاو ورع نبوجْذَعلا هدلوف ميم نب ورم اماو ةرِقْش مهنه ميمت نبا

 ةلاه ىباو َىفْمَص نب َمكأو ىديسللا رتاح ىل طهر ورع نب ديو ورع

 تاطبَح هدلوللاقيو طبل ورع نب ثدرعلاو ورع ند بّيَلَقلاو ةجءدخ جوز

 « نؤام نم "العلا نب _ورمم 00 نزاملا مهنمو 2 للامؤ

 نب رماعو دذدعلا مهيفو ةأانم ديز نب دعس كلوف ميم نب ةانم ديز اًماو

 ليلت و ةاذعب ديو توب توبلاو يشاع ردع هلو بستناو قا كيو

 وغب [يوليابكودرخاعلا ةانم ديز نسب ى دع موذم ةأنم ديز نب سيقلا ءرمأو

 ةقلعو ةَدْبَع نب ةقلع طهر عوجلا ةعجبر مهنمو ةانم ديز نب كلامو ةيصع

 نب ةُنظْنَح ونب بلاغو ممَلظَو ةفلك اكو سيقو ورمع مضو مجاوبلا ىهذمو ىصخخلا

 حليوو ريرج طهر وبري نب بّيلكو نب تناكو ةلظفح نب عوبري مهنمو كلام

 ىحايولا لهثو نب مْجَحنو ىجايرلا بّنْعَقو رعاشلا صوحالا طعر عويوب نبا
 عوبرب نب ةناكغو باهش نب ثرحا نب ةُبّيَثَع طهر عوبري نب ةبلعتو

 عويرب ,نب مازحو ىلهابلا لسم ىب ةَبْيَتَق لتاق لوس ىبأ نب عيكو طه

 عِشاَجْتو ةلظنح نب كلام نب مراد ونب مهنمو « تبنت ىقلا حابس طهر

 ديز مو مهماىلإا اوبسن ةّيِوَدَعلا ونب مهنمو «مراد نب لشهنو مراد نبا
 نب للام نب عوبريو ةلظنح نب كلام نب ٌىَدَصو ةلظنح ىب كلام نبا

 ةلظنح نب كلام نب دوُس ونب مهو مهما ىلا اوبسن ةَّيَهَط ونب ىهنمو « ةلظنح
 داقبلا وبأ يهنم ةلظنح نب كلام نب شْيشجو ةلظنح نب كلام نب فوعو



 ةيما نب نايفسوباو ةيما ىب ومع بقعي ملو «ورع ىبا نب طّيعم ىبأ نبأ

 « سايلا نب ةكردم دلو ءالوه « ةيمأ نب صيعلاو ةيما نب برحو باو
 نا ىرب وم دا دلوف ةخاط نب أ سايلا نب ةخاط دلوف هلا 3

 وب م ىهنف تاويوم ةأانم لبع اماف اسييحو ةَئيزمو ةّبضو ةافم لدبعو

 اهؤطبو لكعوررءاشلا ةيرلازرت يهني انف دبع عبي ىددجو اهزوطبو ةانم ديع

 ع فروتلابرايفيس طخو عهو# ةانم دمع_ننريوثو. بايرلا نم ةثالثلا ”الوهو

 « منح نب حببولا
 وهف ىلساب اماف لسابو نيعسو.لعس.هدلوف نا نبب ةبض امأو 0000

 ةبض نب دعس ىلا عجرت اهلك ةبضو هل بقع الو ديعس لتقو لُيّدلاوبا

 مثيلا بسنت نيذلا دعس دلوو بابرلا نم ىهو برعلا تارهج نم ةرهج ىو

 ةذياعو لهذو ليسلاو نزامو رصن مهنوطب نمو ميَوَصو ةبلعثور كب ةبض

 و متو ةلاج ل هذ نمو * ميشو فوعو نابَوو مراج همساو تالا ميتو

 وهو ورم نب ر ارو بعك نمو ةلاج_ونب "كوه بعكو ةكيمضو حبس

 رشع ةثالث ءل دلوو *عسفن هت'اس هونب هرس ْنَم لياقلا وهو ةبض تيب
 «لالهو ةرقشو ديصلاب نوفورعم و حابص ونبو اركذ

 نرُقَم نب ناهينلا مهنمو هُم ةنيزم مهف دا نب ةنيزم اماو ء دا نب ةَمّيَرم
 ءرعاشلار يهزو َينزم ا هللا دمع نبر كيور اسي نب لقعُمو

 ىنب ىف ةردبلا ىف نونوكي ليلق مهف دا نب سيج اماو « دا ىب سيح
 « عشا ى نب ىف ةفوقاابو مراد نب هللا دبع
 اويسن ةنعاظو نب مو رم نب ةبلعث هدلوف نا نب رم اماو لاق « دا نب رُم

 ف اوراصف نيملاب اوقعلو رم نب ةشاراوايعشلا مو رم نبر كيو مهنا
 ىنب مهل لاقيو نميلاب اوراصو رم نب ثوغلاو سيدج مهل لاقيو ماذج



 مو

 ذلموي ماسو ديبلع هللا لص هللا لوسرو كم تامو ىمبور بكق ح قبو

 مكركذ دق تانب تسو نيفب ةرشع هل دلوو نّيوهشو نينس نامت نبا

 «مسو هيلع هللا قس نينلاوكذ دنع
 هنأ ديو تايم ليعبر تؤسس نبع اواو ةيأ وقبر هيت

 تالبعلا نومسي دارا ةثالثو ةعيبرو نايفسو ىّرعلا دبعو اًبيبجور بكالا
 ىينس نامت نبا وهو تام ةيما يو ةيما يو ةّلجع ا

 ةبيشو ةَبّدع وباوهف ةعيبر امأو ءدل بقع الف نايفس اماف «لفوتو
 بقعا نايفسو بقعي مل ةيما نب نايفس وبا ةريغ لاقو ةعيور ىنبا )ا

 ورج ةعيبرو عهبر هدلوف ىّرعلا دبع اماو * ةّيَّدَع تنب ةيواعم ما دنهو
 هللا لوسر ةنبا بنيز جوز عيبرلا نب صاعلا ىبا نبا وهف عيبرلا امأو ء(ىطبلا

 ىلا يعل ين ر غصالا ةيما اماو ' وكدا نم هل بقع الو ٌّلسو هيلع هللا ليص

 ةعيبر هدلوف سيش دبع نب بيجح اماو « ةعيبر ىب ١ نب ورع اهب بّيَشي

 ىمست 'ادوس هما تناكو بيبح نب ةّرهسو ةعيبر نبزّبرك نبرماع دج وهو

 ءرعاشلا ةعمجى ا نب نجرلا دبع نييك دج ةعجوبا هّمَأل هوخاو ةبيبز

 نايفسوياو نايْفَسو بْوَح وباو بْرَح هدلوف ربكألا سمتب دجع ىب ةِّيَمأ اًماو
 صيعلاو صاعلا وباو صاعلاو دسألاب اوهبش سياّدَعلا *الوهو ورم وباو ورع و

 برحن ب نايفس ىباوبا وهف ةيما نب بوح اماف «صايعالا ءالوهو صيعلاو باو

 دس دلوف ةيمأ نب صيعلاوبا اًماو «بطخلا ةلاّيح بوح ةنبا لف هو
 مللا لص هللا لوسو لماع باّتع ناكو 5307 ىلاجو اقينسا بي باكع نيا

 ناو ديعس ههساو هع ابا. دلوف ةيما نب صاعلا اًماو «ةّكم لع ّلسو هيلع
 صاعلا ىبا نب يكحلاو ناهثع وبا صاعلا ىبا نب نافع هدكو نف صاعلاوبا

 ةبقع وبا طْيَعُم وبا هدلو نف ةيما نب ورع وبا اماو «ميكحلا نب ناورم وبا



 مساع

 ماشه نب لهج وبا موزخىفب نمو رم نب ةظقي نب موزخ يهنمو ءروّتدملا

 َىَصْقو بالك نب ةوهز هدلوو ةرم نب بالك مهنمو ةريغملا لآو ةومفملا نبا
 هللأ وسر لاوخأ مهو بالا نود اههلا اهدلو بسن ةاوما ةرهزو بالك ىبا

 اعين ريسي ناكو ديز ههساف الك ىو هصل اهاو « ّلسو هيلع هللا لص

 دخلو ةودنلا راد ىنبو ةكهب اهلزناو ةعازح نم شيرق ليابق عهج هنا ككذو

 ىّرعَلا دبعو رادلا دبعو فانم دبع بالك نب ىصق دلوو ةعازخ نم حاتفملا

 يبلع ريا ديا رب فيليوخ مهخه ىّرَعلا دبع اًماو اودابف نبع اماف اًدبعو

 جوبا ارح ؤبإو كليوخ تنب ةجيدخ وباوهو ماوَعلا نبريَيزلا دج ىزعلا

 اوُلَتَقَفرادلا دمع نب ناهثع نب ةعاط ىبا لآ ىهنفر ادلا دمع اًماو دليوخ
 هيلع هللا ص نيل هيلا عفدو ملسأ اهناق ةحاط نب ناهتع الا ا موي كيج

 ذه كوبي لا خلقا هدلو ىو ناهع نب ةبيش هنباو ةبعكلا حاتفم ملسو

 بلّطلاو سمن كبعو يشاع «دلوو ةريقُملا همساف ََصُق نب فانم دبع اماو

 مطم نبريجج مهنه لفون امو هل بقع الفوم و بأ اماخ رم و باو لّفؤنو
 يي مهدلوق فقاغم دبع حرب بلطلا آاماو الفول عون ىدنَع حوبأ

 «يشاهو ةّموْحتو دابعو ثراحما
 ري يزرأو عذابك ةعارلا هتاع قب ضاع امان يشانع نب بسن

 دسأ اماف بقعي م نم اههرينو دسأو بلطلإا دبع فلخو ماشلا ضرا نم

 ىلع ما ىهو ةمطافو بلاطى با نب ىلع لاخ وهو بقعي ملو اًنْيَنَح دلوف
 شاه نب بلطملا دبع دلو نم الا ٌئيمتاه ضرالا ف سيلو بلاط ىبا ىبا

 بلطلا دبع _ يس هناف بلطلا دبع اماو «اوبقعي  رموكذ يشاهل ناك هثال

 لخدف هع فانم دبع نب بلطملا هب مذقف هلاوخا دنع ةنيدملاب ن راكع

 رماع-ههساو هيلع بلغو سلا همزلف قلطملا قرع اذه الاقف هفلخ وهو ةكم
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 مهذم جلخلا نا لاقيو حاوجا ىبا ةدبمع و بأ ىهنم نيبمطملا نم_وهف كلام

 لينا لح اهّهسو ثراحلاب باطخما نيرمع مهقتلاف نودع نم ناكل ابو
 تقرفت ءذف كلام نيرُهَف اماو ءريثك ةنيدملاب سو ناودع نم !وُجتْحا

 امافرهف نب براحتو رهن نب بلاغ هدلوو رهف ونب مهل ليقف شيرق ليابق

 ىب كاملا يهنمو ةيلهاجلا ف شيوقر عاش باطخم ا ىبر اوض مهنه ٍبراَح

 رهف نب بلاغ اماو ءطهار جرم موي نإورم هلتق ىذلا َيِرمْغلا سمق
 مهنم سيل شيرق بارع نم مّرْدألا ونب مهف ميت اًماخ متو ّىَّوُل هدلوف
 رعاشلا لوقي ىهيفو سحا ةكهب

 دسأن م اوسيلو سيق ا اوسيل ١ دحا نم آوسيل مردالا ىنب نأ
 ءددعلا_للا شيرق مهافوت هو

 رماعو ىول نب بعك هدلوو اهفرشو شيرق ددع ىهتني هيلاف يول امو

 نب ثرحنلو ىول نب ةسزخو ىول نب دعسو ىول نب ةماسو, ىول نبا

 بأ صيعم نف صيعُمو لّْسِح هدلوفر ماع اماف « ول نب فوعو ىوا
 لْسِج نمو ِدِلْيْوُخ ةنبا ةُجبِدُح ماو تاّمَقرلا سمق نباو موتكم ّما
 نابع عقوف ىوت نب ةماس اماو «ومغ ونب ,ناركسلاو لْيْهْسو لس
 تباث طهر ةنانب دتووبا وهث ىول نب دعس اماو «كانه هدلوف اهب كلهو

 ىول نب موج اًماو « هت تناكو اهيلا هدلو بسنو مهما ىو ,ىنانجلا
 انلضلو « مهنمر عاشلا ىذياعلا ساقمو نابيش ىنب ىف ممو ةذياع مهني

 هدلوف ىول نب بعك اماو 2 ىول نب فوع اًماو 2 ىول نب ثرحلا

 ّقدع اّماو حجو نبو ممّسونب ىنف صْيْصُه اًماف َىِدعو صْيْسُهو ةوم

 ةزم نب ميت مهنف ةوم اماو لْمَفُت نبع نب ديزو باطخما نب رم ينم

 لاورمعم نب هللا ديبعو هللا ديبع نب ةحطو قيدصلار كب ىبا طهر
- 
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 رصن ونبو ءادّيَّصلا و نبو سَحّنَف ونب ةروهشلا مهنوطب نمو اهلك دسا تقوفت
 نب ةهيزخ نب ن وهلا دلوو « ةماعن ونبو ةرضاغونبو ةّيّئزلاونبو نيف نبا

 ةهزحن ب نوهلا اليبق اهو شيدلاو لّضع ةراقلا نف نوهلا نب ةراقلا ةكردم
 ءاهامر نم ةراقلا فصنا دق هيف ليق كلذلو ةامر موق ةراقلاو

 ةرب هو هدعب هيبا ةارما ىلع ٌفَلَخ ناك كو ةهيزخ نب ةنانكوهف ةنانك اماو

 نب كلامو ةرب هما 0 ا نول

 راكم وئب اماق « ةووفس نافاارجو و لع وهو قاس قبعوا ىناكطمو ةنانك

 ع كلامو نب اماو عراب فرش مهيف سيلو ةيقب مهلف
 ميكح ني عاقعقلا مهنف ساوفونب اماوريوهشلا ءاسن مهف يقف نب اهاف ساو
 ةانم دبع اماو « ةفوكلاب ءابطالارجشاونب مهنمو ةرصبلاب نونوكي نيذلا
 ديلولا نب دلاخ ىهلتق نيذلا ةهيذج ونب مهنمو ةفاقلا جيْدَمونب مهنه

 دّيَبَع طعر ثيلونب ىهنمو « مّلسو هيلع هلل قص هللا لوسر مادوف ءاصّيهعلا
 ,ىوذلا دوسالا_ها طهر ليّذلا مهنمو « داّدش نب هللا دبعو ىثيللا_و يم نبا

 لاعفالا ةّينب هذه امن ليّدلا ريغ لف ىلع مسا برعلا مالك ىف سيل ديوب ا لاق

 شفخالا ىفدشنا لاق متاح بأ ىفدشناو ٌبِرُضو 'مش لثم
 ليّدلا سْوْعَهك الا ناك ام ُهْسْوْعُم سيِقو اش يجب !واج

 يررغلا ةيمآ نب ورع طهر ةرهخ ونب مهنمو « سرع نبا هبشت ةباد لثدلاو لاق
 ونب يهنمو ءٌوذ ىنا طهر رافي ةريض ىرمو ملسو هيلع هللا لص دللا لوسر بحاص

 ء مهنم ىئرعلا بوقعى با نب لفون وباو ليلق مو جْيْو
 تلصلا اما تّدصلاو كلام «دلوو شيوق وبا وهف ةتنانكى بو ضنلا اماو شيرت

 رضنلا نب كلام ىلا شيوق تعجرو ةعازخوبا هنا موق لوقيو نميلا ىف اوراصف
 نب ثرحل اماذ ةيِهرج ايهما ثرعلاو اووف رشنلا نب كلام دلوو اهلك اهوبا وهف
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 صنقو دعم نب ةعاضق ىهباقعا فرعث ةعبرا نمر كذي ةيناه ناندع ىبا

 ىورمُمَج ىلا تراصف ةعاضق اماف « ّدعم نير اؤزو دعم نب داياو دعم نبا
 اماو «مهنم ةريبكا كلم ذنملا لأ نأ موق ويك لكعت اماو ؛نميلا نم ّدَعُت

 عزا منتوكذو# زههطمإ ل هذع قل ف معيب ازاقألا قجعلا هل قنوت
 ود ناو ”ناليع سيق نم اًيقث نا موق ركذيو ينم اًيقف
 اماو «نميلاب اوراصو ةليجنو يثخ دلوف رانا اماف هراهناو ةعيبزو

 م هللا لص يعامسا دلو نم حبرصلا يدور ازن دلو بسني اههيلاف ةعهبر

 ىفِجْنِخ هدلول لاقيف_وضم نب سايلا اماو_رضم نب سايلا رازن نبِرَضُم دلوف
 ”ممما ىو اهيلا سايلا دلو بسنف فدُنِخ اهل لاقي راك س اعلا ةاومأ نأل

 معمق اماف <سايلا نب ةكمقو سايلا نب ةخاطو سايلا نب ةكرذم هدلكوو

 دلو نم ميلا نم مهنا موق ميزيو «دلو نم ةعلرخ نا باسنلا ضعب_وكذيف

 سايلا نب ةعهت اماو ةخئاطو ةكردم ىلا اهلك فٍدْنِج تعجرو :رماع نب وم

 «سيقو فدنخ ىييل نيذه ىلا عجرت اهلكزضف ناليع دقو هف ويضم نبا
 ةنانكو دساو ليذه ىهف سايلا نب ةكردمو نب اًماف سايلا نب ةَكوُذَم

 ةقالث هدلوو رضم نب سايلا نب ةكدم نب ليذه وهف ليذه اماذف شيوقو
 ا ا ب وول دعس ىف لذعلاو 00 لعكس

 ثَكَو دعس نب ماهجو دعس نب ةعانخو دعس نب ةعنمو دعس نب بُيوحو

 ددعلاو ميت نب ثرحاو ميت نب ةيواعم مبمت دلوف ميمت ىف ددعلاو دعس نبا
 «ليذه ٌْتُْْصُم «دوعسم ىب هللا دبع طهر وهف ثرحلا امأو ةيو اعم

 هناك ةراوزحا او راسي خوب قفلاثبلا خوي ترانا خ وب اهييؤخل عوز تالالا روف لكلا 53

 دساىب نادوذ دسا دلوف ةكردم نب ةهزخ نب نوهلاو ةكودم نب ةهيزخ نبا

 ياو ةاهتؤنخ موب ةلطا وذ *قونه# لسا عز ةلدتحو يش دسأ نب لعاكو
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 و بكرت ناكوو اجا ىنب نم وهو لاق سنأىبأ نب ةّمرص سيقوبأ

 هل اثيب لخدو اهنع ىكسما مث ةيناوصنلاب مهو ناثوالا قرافو حوسملا سبل
 لوس مدق ايف ميهاربا بر دبعا لاقو ٌبنج لو ثيماط هلخدي ال وسم ءنضتاذ

 ييلص هللإ وسو ىف لياقلا وهو همالسا نسحو يلسا ةنيدملا مكسو هيلع هللا بص هللا

 ايتاوم اًقيدص قليول ةّك مج ةرشع عضب شيوق اوت
 ةيلهاجلا ىف لياقلا وهو

 نااار وانا و تعمل + حلبصمزلا قرتجمللا وضمت
 لاَوِط نم ٌةريصق اهولصو اهوعطقتالماحرالا ىنب اي
 « لاضع “اد موجنلا ل اعزأ اهوهظت ال موجنلا ىنب 7

 لوس ناىورو ضيغب نب سبعىنب نموه ثيغ نب نائس نب دئاخ
 اذا هموقل لاق ةافولا هترضح امبو هموق هعاضاى ين كلذ لاق مأسو هيلع هللا لص هللا

 ميار اذاف هرفاح ىربق بوضيكر هاو يع اهمدقير يجج نم ةناع ء جب“ مناف تنفد

 هوجرخ نا اوداراو لاق ام اوأو تام اًنذ « يكريخاف جرخاس ىفلذ ع اوشنبناف كلذ
 لوس هتنبا تتاو انذل تيم نع انشبن اناب بشن ع نأ فاخن اولاقو يضعب كلذ ةركف

 ءاذ لوقي ىلا ناك ثلاقف دحا هللاوه لق ارقي هتعمسف لسو هيلع هللا لص هللا

 برعلا باسنأ

 تءنرتدمؤ م ييمعب اقف اندع موو لحلول رددوا بسن

 ىب تبان نب بُني نب بوعي نب خيرات ىب رموحان نب مّوَقُم نب موقت ب د
 ىب بويا نب با نب ددا نب ناندع وه مهضعب لاقو ميعاربا نب ليعامسا
 ععيتم نب عديم نب ناندعزؤه ىهضعب لاقو مياربا نب ليعاهسا نبراديق

 لهعامسا نبرادمق نب عسيبهلا نب بوعي نب بج# نب بعكن ب ددا نبا
 دعم دلوو ناندع نب ّثَعَمو ناندع نب لع ناندع دكوف « ميعاربا نبا“ '
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 ناكق هيلع هللا بص ىبنلا ىفعي دعب تاي مونحاو بهاول و ُنْفَلا با

 « هربق ىلع اًشط اوأر لا نف ديف بابرا دلو نم دحأ ثوم ال

 اهنع هللا نر ةجندخ يي نباود ىرَعلا دبع نب دسا نب لفون نب ةقرو
 اًميش ةجيدخ هل تركذور ّدنتف نيدلا بلطو ناثوالا ةدابع ىلع بغر ناكو

 «ىسو» ىقاي ناكى ذلا بكالا سومانلا هيتايل هنأ لاقف هيلع هللا ل يص ىبنلاو مأ نم

 ٌئبنلالاقو ماشلاب ىراصنلا هلتقف نيدلا بلطو ناثوالا ةدامع نع بغر ناكو
 وعش لياقلا وهو هدّحَو ةما ثعبُي هنا ملسو هيلع هللا لص

 كلالو ابذع نه نذزملا هل تيسأ نم ىهجو كنيرنأ

 وعش ف ةقوو لوقو
 ءايماح رانلا ىم اوف تبدي امناو ومي نبا تهناو ٌتدشو

 ةدابع نع بغرو بتكلا أرق لق ٌةَّيمأ ناكو لاق تلصلا_مأ نب ةبمأ

 ىلص نينا حور يع ايذ هنامز لظا دق ثعبي ابن نابرربخ ناكو ناثوللا
 وعش ملسو و هيلع هللا لص هللا لوسر َدِشنَأ الو هل اًدسحر فك ّلسو هيلع هلل

 « هبل ر فكو ٌهئاسل مآل اق

 هيلع ملل لص ربلاب نمآ سارا اق تووَجتلا تركوباأ دعسلا
 لاقو ةنس ةياعبسب ثعبي نال بق ملسو

 يبنلا ورام مللا اوميلونور المإ هنجايلع جاعمم

 مب نياو هلاويزو تنكل  هرصع ىلا ىرع ةمولف
 ووملاوب ا ءاطنالا تيبلا اسك نم لواوغو

 يلص هلال وسو ركذو برعلا ميكح وه نسقو لاق 1 نسصرسُف

 ء موعش دشناو هتسقر كبوبا ٌّصققاور جال مج ىلع ظاكُمب بطغت هأو هنا



/ 

 ىيعبس الا ةفس فلا ةاروقلا فو ةنس فلا هيلع هللاىص مدآ شاعو لاق مراتلا

 ىبيو ةنس نوعبراو ناتنثاو ةنس اقيامو ةنس افلا نافوطلاو مدآ نوب ناكو ةنس

 ةنس افلا قعاربأو حون نيبو ةنس نوسجو ةياهالث حون توم نيبو نافوطلا

 دوادو سوم نيبو ماع ةيايعبس ىسومو مهاربا نيبو ةنس نوعبرإو ةنس اقيامو

 ةياهتس ديكو ىسيع ىيبو ماع اتيامو فلا ىسيعو دواد نيبو ماع ةياهسم

 حون نيب ناكو لاق هِّيَنُم نب بهو ةياور ىلع خبرات اذهف « ماع نورشعو ماع
 حونو مدآن يب ناك ةمركع لاقو « ءابآ ةرشع حونو ميهاربا ىيبو 'ابأ ةرشع مدع
 نرووقلا ةدع ناز يجنالا ىف تارقو دو با لاق « مالسالا ىلع مهلك نورق ةرشع
 نمو انرقر شع ةعبرا لباب ةيلاجرلا دواد نمو ارق شع ةعبرا دواد ىلا ميهلربا نم
 تا يبتلي زب دهمو دتحوبا لاق + ارق شع ةعبرا حيسلا ىلا لباب ةيلاج
 نوتسوس خو ةياهنرإ جو فياوطلا كولم ةدم_ريشدزا ىيبو سور دنكسالا نيب نا
 نامهنع ةفالخ ىف لونقملا درجدزي ىلا يهكولم نم هدعب نمو ريشدزا كلم من ةنس

 ناكو ةنس ىيثؤتو اًفينو ةنس ةياهعبرا مهتّدم تناكو هنع هللا ى ضر نرافغ نبا

 دنكسالاو ةنس ةيايعست نمو ىلسو هيلع هللا لص انّيبن نيبو سوردنكسالا نيب

 ةبقيكو رشع عومي |( نا ءالوقل ةغلاض اذنه ىو بهو كذ اهيف عيشم ا دج شوو

 جيبسم البقر دنكسالا نار كذي هويغو ماع نورشعو ةنس ةياهتس اههيلع هللا لص

 حيسلإزبقو اًنرقرشع ةعبراب دواد دعب تناك اهنا لباب ةيلاج نعل يجنالا ىر بخنأو
 فالتخالا نم اذه ىفرو « ميهاربا لبق تناك اهنا نوركذي باّسنلاو اًنرق رشع ةعبراب

 «يلعا هللاو رت دق ام توافتلاو

 « هيلع هلاؤص ىبنلا ثعبم لبق نيد ىلع ناكن م ةصق

 ىسمع نيد ىنع ناكو نش نم سيقلا دبع نموه ءاربلا نب بابوأ
 ةثالث ضرالا ل هاريخى داني اًيدانم هيلع هللا قب ىبنلا ثعبم لبق اوعمسو
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 سعت هدا دق اكو نيكشلفلعا درع ىهسرجوالا# جانو هم
 « حيسملا دعب رهو لصوملا كلم ىلا ثعبف ىييواوح ا

 لجرل اًيشيح اًدبع ناقل ناكم لاق ءاّمبن نكي ميو ميكحلا نابقل ةصق
 و مالسلا هيلعىبنلا دواد مز ىل ناكف لام ءاطعاو هققعاف ليئاوسا ىنب نم

 نع نوراه نب ديزي ىورو سانلاثكا لوق ىف ايمن نكي ملو نارات هنبا يسا
 نايقل ناك لاق هنا بّيسملا نب ديعس نع ديز نب ىلع نع ةيلس نب داح
 ملو باب فلا ةرشع نم اًوحن هتهح ىف تارق بهو لاق « اًطاّيخ ّىبنلا
 يهمالكى ف هولخدا دق ساخلا ثيارف ترظن مث هنم ىسحا مالك سانلا عمسي

 * يمتاغالت ذب لولصوو فل انوو لوي طحتف هج ءاوناخ ساو
 هلقن اهيف هل دجا ىلف لفكلا وذ اماو لاق « مالسلا هيلع لفكلا ىذ عصق

 ناعنكه للاقي مهبف ناك ِعلَلَم ىلا تعب ليئارسإ_ؤب نم وه هويغ لاقو اركذ بهو
 للذ ىماخ هللا ىلع قح ركذ باتك هل بتكو ةنجملاب هل لفكو امبالا ىلا هاعدف

 « ةلافكلاب لفكلا اذ_ يشف كللا

 نبا نع بهوركذو لق «ييلع هلا لس ىهنم لسررلاو 'ايدنألا ددع
 تناكو اههيلع هللا قص دهت يسوخأو مدأ ىيلسوملا لوا لاق اههنع هللا ى ضو سابع

 ةسمخو ىبن ةيايغالث يهنم اسرلا ين فلا نيوشعو ةعبراو فلا ةيام 'ايبنالا

 ميهارباو حونو سيوداو ثيشو مدآ سو ةسخ نوهنايوس ىنم ابن شع

 دمحو بيعشو ليعامساو حئاصو دوه برعلا نم ةسفو يهيلع هللا ص

 .« اههيلع هللا_ٌٍلص_بيع رخأو ىيسوم | مئارسا فب اهنا واو مهيلع هللا تاولص
 لع « بّتك ةعبراو باتك ةيام ءايبنالا لع ُتَلِْنَأ تلا تيكا لاق ببتللا

 ةفيحت ىنورشع ميهاربأ ىيعو ةفيح ن وثالث سيودأ ليعو ةفيح ن وسخ ثيش

 «ناقرفلا يلص دجى يعو ليجنالا  سيع لعو رويؤلا دواد ل عو ةاروتلا_سوم لعو



 زثإ

 ير رطل امالي بلك تلا قا قتلتويي قداعلا دعب جزم ىلاعتو

 نذأ نب 'ايركز ناكو نذا نب ءايوكو وهو لاق ءمالسلا هيلع ءايوكذ ةصق

 اذوهيطبش نم مالسلا هيلع تينلا دواد دلو نم مقاعي نب ناتام نب ناتو

 ةنبا يوم انخا نإمع ةنبا عاسيا ءايوكو جوزتف دحاو نامز ى اناكو بوقعب نبأ

 و اراجن "اير ناكو ةلاحىنبا_سمعو ىببح ناكو ةَّنَح ميوم ما مساو نارمع
 ءاهعم هرعطقو اهوعطق ةرجتث فوج ىف هولثقو ةشحافلا يروم نم بكر هنا دوهيلا تعاشا

 هتارما ةليخ ءلتق بحا نافذ عج اماف لاق « مالسلا هيلع سبع ةصق

 ليبزابحاص بحا نم هب تبوه هتدلو امل هّما ناف ٍسيع اماو هلتق ىف لييزا

 ول ةيوب ةقالوحلا ذاع ف اسأر# علزاكو ؤاكفلا فسوي كانها ُهَّساو ةدجو_رعم ىلا

 ناكو اهرشابي نا لبق ىلبح اهدجو هيلا ت دراص ايلف ليجنالا ةركذي اهيف اهجوزت

 ىف للم هل ىلوتف ةيفخ اهخرسي نار ياو اهيلع ىشغي نا هركف اًعلاص الج

 ىسيع سي اًذبا دلت فوس ميروم كتارما نا دواد نب فسوي اي لاقف مونلا
 ىسيع يع رم «تفاخ ىذلا كلما نا ليخيالا ىو « متاياطخ نم هتمأ عن وهو

 00 يالا جرب و مورا قوت وق يحمى هلو سوم راكو نساداوغ

 ماشلاب عضوم و هو ليلخأ ا ضراى ا همابو هب بهذي ىوأ مونلا ىف فسوب ىاو

 < ىراصن ليق كلذلف ةرصان ىيدت ةيرق ىف نكسف قلطناف

 حسم البق فهكلا اولخد مورلا نم ةيتف و لاق فهكأا باحأ غصق

 هللا متعب من مجوبخت و بخا مالسلا هيلع حيسملا ثعُب ايلف هيف ىوناذأ ىلع هللا بوضف

 « مّلسو هيلع هللا لص ونلا نمبو دنهب ةرتفلا ىف حييسملا دعب

 سوردنكسا ههسأ ةيردنكسالا نم لجر وهو لاق  اًيبن نكي لو نينرقلا ىذ ةصق
 نخإ وح رسمشلا ان د هناى اوف اخ لح ناكور يثكن با لاق اذك يح يغ ةباظلا ىف هلوخدو

 ةمعاوفيع ذعباةرتفلا ف اكو ينوقلا اذ هوئمشفإ موق. ع ةابوو صقف اهيوغو اهقوش ىف اهيتؤقب



 ممم

 «لوسر وهو مهيف_ر كذي كف ءايبنالا نم همسا هللا احن ّرَقلا ىف ةاجانملا

 هللا نوعيطي ليئارسا ونب تثكمو لاق «مالسلا هيلع ْئبنلا ايعش

 ثعتبافعدملاو ثادحالا مهين ترثك  اًيبن صوما نب اًيَعْش هللا ثعتباو اًنامز

 ليقف اوباناو هللاى ا اوباتف هتحاسب لزن ىقح مههلا لبقاف لباب كلم بيواغس هللا

 عيد مركسع يهفغو قوم اوصاف نوعاطلا مودع ىلع طلسو يهنم ّلجو رع هلل
 دعب اوثدحا مث ء هعمر فن ةسئو مهللم بيراخس الا نم تلغي ملو هيف ام

 موقي نا اًمْعَش لجو رع هللا رماف كلما اوسفانتو هللا باتك اوذبنو اًنادحا كلذ

 مهب درشن يودع ىهيلع ٌلجوزع هللا طلسف هولتق هلعف ايلف هيحوب اًماقم ىهيف

 نم ةما ىف اوسيلف ةوينلاو للملا مهنم عزنو ةنكسملاو ةّلذلا هيلع تبوُشف يانفاو

 هللا للص ينلاب رشب ىذلاو ه اًيكَشو « ةميقلا موي ىلا اغصو لذ يييلعو الا مسالا

 « مالسلا هيلع سيعب_رشبو هفصوو ملسو هيلع

 هموق باصا ىذلاوهو ىذوب نب ليقزج وه « مالسلا هيلع ينلا ليقرح ةصق'

 « مثايحا مث هللا مهتاماف توما رذح فولا ضو رايد نم اوجرنخن نوعاطلا

 لها ىف هللا هثعب نون نب عشوي طبس نم وهو « مالسلا هيلع سايلأ ةصق

 ناكو ليبزا هتارماو بحا ىُكبْمو لْعَب هل لاقي اهص نودبعي اوناكو كلب
 تلتق دق ؛ايبنالل ةلاتق تناكو سانلا ىيب يكف باغ اذا هكلم مع اهزرذتسي

 قب كولم نم ةعبس اهجوزتو كيوط ار ترميو ادّيَص لكم تنب ىهو اًوشب نم

 لاقف كطعا ىنلس سايلال لجو رع هللا لاقو ”ايوكر نب ىنبح تلتق هو ليئارسا
 _و شيرلا ءاسك نا دعب هيلاهللا هعفرف توملا ةقاذم ىنعر خوتو ىيلا ىنعفوت

 < ىيلع هللا لص ةكئالملا عمر يطي اًيكلم اًيئامس اًيضرا هلعج

 سايلا هل_يدف سايلا ذييلت عسيلا ناكو «مالسلا هيلع حسيلا ةصق

 كرابت هللا ثعبو « سايلا حور لثمب هدّياو هدعب ٌقجوزع هللا ءابنف
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 فو

 دنع هيلع هللا ثعتباف هونجتو هوديقو هوبوضف هللا وب يهيف ماقف يهيلع هلل
 ةرخالا دعو ءاج اذاف لاقف لجو رع هللا اهركذ ىتلا ةرخالا ةركلا ىضو_وصن تضخ لاذ

 ام اوربتيلو ةّرم لوا هولخد اهكدجيسملا اولخديلو يكهوجو اًروسيل

 ةلثم لك مهب لثمو يءاسنو مهيرارذ عابو عدجو قرحاو بلصو مهنم]تقف

 اراتتقافوصم للم ا صن تخبر اسف اهكلم ىلا !وُجو_وصم ىلا يهنم ةفياط تراسو
 ماقاو لباب ضراب قحنو هدونج ل تقو ليئارسأ ىنبررساو هرساف_وصن تخم هبر فظف
 ٌندجو رع هللا جواف هنم شيعي لقب اهيف عرزب ٌةَنْيُدُج ذختاورر صم ضراب ايموا

 للجو ا ضرا كعست فيكور فكلا ضراب ماقم او عرزلا نع ًالخشو اه كك نا هيلا
 ىلع هتيضق ىذلا اضقلا اذه كنزكيلف ليئارسا ىنب ىلع ىطخ# نم يلعن ايعم
 هذه كئنيئج ولا دهاف بارخنا نمز هنك كو نارعلا نمز سيئ هنإو اهلهاو اينقبإ

 خلبيى تح كدالب نكقلف ايلياب قحناو اهرهن موعو اهلقب فتنإو اهردج مدهاف

 دوزنو هل اناتا بكرف راهخلا نمز ىف كلذو اقياح اًبوعذم ايمراجرخن ء هلجا ىباتك

 سوف اًديدج ًالجح لتفو ام هألف اًديدش ءاقس ذختاو ىيتو بنع اهيف ةّلس
 ' ال اًميظع ًابارخى ار سدقم ا تيب صخش هلرعفو اذا تح قلطنا مث هناا هب

 ثعتتبا مث ماع ةيام هللا هتاماف اهتوم دعب هللا هذه يحن ٌّنَأ لاقف فصوي

 ىلار ظنا هلزيقو هللا هايحاو اهّرعف شروك هكلاقي سراف كولم نم كَم
 7 ديقتطتبا كيارشو كماعط

 لايناد رصن تخ دي ىف نيذلا ىراسالا ىف ناكو لاق لاينادو ريزع

 وجت خراكو هني طم لونطاط ا يؤرابوبع ئؤذلا وهف نقاتمادحاطاق, رو

 ي ميلع ليصو هنفكو هجرخاف ىرعشالا سوم وبا «ذجوو سوسلا ةيحانب

 نيح اهثوفرعي طويلا دعب ةاروتلال يئارسا ىنبل ماقافر يزع اماو «هربق
 رثكأ ىذلا و هو هللا نبا وه دوهيلا نم ةفياط تلاقف ماشلا ىلا داع
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 هسأر نم ةمحان ى عرقو قوزو_ومق ميف:خراكو ءيبا لع نقرب: اكو يركسازهو في
 هل تدلوف تولاج تق نأ تولاط ىلع كلذ طرش ناكو تولاط تنب جّوزت ناكو

 ايروا ةارما جوزت مث كلملا نم هعزن داراو هيبا ىلع جرخ ىذلاو ةركب وهو مولاشبأ

 ناميلس دعب ةوبنلاو كيلا لزب مو « دواد نب ناهلس هل تدلوف لثق نا دعب

 كعبطف ةاسنلا قرغ نم هّجرع ناكو هدلو دلو نم جرعالا ىلا مدالواو دلو ىف

 ةريزجل كلم هيلار اسف ابن نكي 4 هناو هفعضو هتنامزل سدقم ا تيب ىف كولملا

 رذتلااهلزلاقي ةنيدم فر اجخس ةيّرب ىهور الوفا هيرب نكسيور قيل هللاقب ناكو
 نحب ذيلس دقم ا تيبب ترفظ ىُئلر ذنف ةرهزلا دبعبر قيل ناكو ةراجياب ةينبم
 هشيج تللهاذف ار لجو رع هللا لسواف هبئاك ذئمويوصن تخف ماكو ةرهزلل هنبأ

 قتح هرتغاف وصن تك هل بضغو هنبا هلتقف ْضَحْا درو ىتح هبتاكو و ه تلفاو

 هكلهاف دذهلا كلم يهيلار اسو وصف تن كلم لوا كلذ ناكف هدعب كلمو هلتق

 « وارظنو ناميلس دلو ضرقناو هللا

 ههسأن اكو مهيبلا ناجيرذا كلمو ىونهن نكسي ناكو لصوم لا كلم بيراغخس راسو

 اونافت تح اههثيب برحن اع يقوو افد تخاف شعالا ناهلس ظييوعلاب وهو, شاعاذس
 اقصلاو نابسالا هعمو مورلا كلم مهيلار اسو ءايهعم ناك ام ليئارساو نب منغو

 « ضعمب هضاب هللا لكلهاف املثتقاو اضيا اورجاشتو سلدنالا ىلمو بل

 يثلزلؤفر ارض لج“ هعراضو سدقملا تيب ىع عضعب بغرف اورّيبغو اوثدحا مث
 لجو رع هللإ ىلا اوبغرف_وصن تخم كلذ دعب ازغ مت « عبشخن اوحرشو دجتملا كلذ

 ىو الا ةرهلا هذهف اهقاوسا ىف اولاجو ةنيدملا اومتف نإ دعب يهذع هللا هّدرف اوباتو
 ىوا انل اًدامع مكيلع انثعب اههالوا دعو "اج اذاف لاقف ٌلجوّزع هللا اهركتىتلا
 « مهيلع ةركلا يكل انددر مث لوعفم اًذعو ناكورايدلا لالخ اوساجن ليءلش ساب

 بضغب معوبخعت هيلع هللا_ريص ئيبنلا ايمرا هللا ثعبف اضيا ككذ دعب اوثدحا 9



 ناو

 ةبنرافو ةماش نوراع ةهيج يف تناكو نينس كثالثب ىسوم نم ّنساو حاولا
 تناك مدعب الو ءلبق دحا فرعي 8و مماش مناسل فرط دعو ةماش ىسوم فنا

 ميرم اههئخا تناكو « لجو رع هللا اهركذ ىتلا ةدقعلا ىهو ةماش هناسل فرط لع

 مسسأو بوقعي ىب اذوهب نب ضراخ نب انفوي نب بلاك تحن تناكو اههنم نسا

 نوعرفو لاق ؟ بوقعي نب ىوال تنب ثباخوي اههسا ةاروقلا ىفو ةّدخابا ىسوم ما

 او ع بسصك قزيزطجلولا ءهباو ةنسا ةياجبرا عزم ثكا مع فسوب نوعرفو هي وسوم
 ىم نوراقو « يجاؤم تنب ةيسا نوعوف ةارما ساو هوبغ كلذ نا ميزيو اذهر كي
 ىيوماسلاو « مالسلا هيلع نإرع نب ىسوم م نبأ ىوأل نب ثهاق نير فاص نبا

 يع ىنب نمل يئارساى نب نم ناكو ىؤجاب لها نم هنا لاقيور فظ نب ىسوم و ه
 هدعب نم ىسوم ميو ةنس ةرشع عبسو ةيام نباوغو نوراه ضمقو لاق «ىسوم

 عشوب_و هو نون نب عشوي هفلخو تام موي هنس ىف وهو ثامو ىينس ثالث

 « بوقعي نب فسوي نب مارفا نب نون ىبا

 َةَّنَح هما مساو ةيبرعلاب ليعاهساو ع « مالسلا هيلع اناقله نب ليوامشأ

 هللا هركذ ىذلا وهو هن نون نب عشوب نيبو هنيب ىكي يلو ليئارسا ىنب نم وهو
 « اَكلَم تولاط يل ثعب نق هللا نأ يهّيبن مهل لاقو لاق ىهح نارقلا ىف كذ ّقلج

 ائيكسم نكو بوقعي نب نيماينب طبس نم وه بهو لاق تولاط ةصق

 يكلم هنا يياعاف ليواهشاب لزنف هل نيراج بلطي هتيرق نم جرخور ببح ىار
 الو كلم طبسلا اذه نم نكي مل هنا تيلع دق اولاقف نيماينب طبس نم هناو
 قلو زع هللا نأ اويلعت مل هللا ما كل ذل ىلعا ينال يواهشا مهل لاقف ةوبن هيف

 بهو لاق «ناهيلسو دواد ىلع هللا لص هدلوو ىراهلسو دوأد صق

 ةوخا ةعبس عباس ناكو اشيا نب دواد ليواهثشا دعب ٌلجوّرع هللا فدضتسا مث
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 راو اعبسو ةيام هرع ناكو ةنس ةرشع عبس (ضرا ىف بوقعي شاعو وصمع هاخا
 « مالسلا اههيلع يهارباربق دنع نفدو ةنس ىيعب

 نا ولا وعم فسوي لوخد ىبب ناكو « مالسلا اههيلع بوقعي نب فسوب
 يبا ثوم دعب مالسلا هيلع فسوي شاعو ماع ةياهعبرا نإمع نبى سوم اهلخد

 نانبا فسويل كلو ىينسر شعو ةيام شاع هنا ةاروتلا و ةنس نيرشعو اًنالث
 هل لاقي انبا اشنم دلوف اشنمر خالو مئارفا نب نون نب عشوي ّدج وهو ملفا

 مضغ بلط ىذلاو ه هنا ةاروتلا ل عنا ييزيو نإ نب ىسومل بق ينفى سوم
 ىم اناكيلبو اًبيعش نا بهور كذ ءمالسلا هيلع ر ضخم أو ملبو بيعش

 مهجوزف ماشلا ىلا دعم اورجاهو قرْخَأ موي هيلع هللا ىلص مييهاربال اونمأ طهر دلو

 ةّدجو طهرلا كئلوا نم ميهاربا دعبو ليئارسا ىنب لبق ناك ىبن ٌلكف طول تانب

 هعم اونمأ نيذلاو بيعش قح مهباصا ام بيعش موق باصا انو هيلا ثعب

 رباع نب غلاف نب ناللم نم اًمْنُب وضخ ا مساو لاق « اوتام تح اهبب اولازي ملف كس
 ء اًكيَم هوبا ناكو حون نب ماس نب دشخرا نب خلاش نبا

 ةوبأ ناكو ليوُعُو نب ٍصوُم نب بويا وه بهو لاق « مالسلا هيلع بويأ ةصق
 ميهاربا نب قام ىب بوقعي ىمز ىف بويا ناكو َقِرْخُأ موي ميهاربال نمأ نسمع

 ثغملاب اهبرض_َقلا ىو اَمْلِإ اهل لاقي بوقعمل ثنب هتحت تناكو ٌهٌرهص ناكو
 «ماشلاب ةنيدم هو ةينتبلا هل تناكو لسو هيلع هللا لص طول تنب بويا ّمأ تناكو

 نسب نإ اقلا فيو وع داونلاق ء السلا اهجالم ار وراه ذ نقول
 و بوقعي لا ىيب نكي مو ميهاربأ نب قاحنا نب بوقعي نب ىوالن ب ثقاق

 لاجر نم هناك الاوط مدا اًدعج مالسلا هيلع سوم ناكو ىسوم ناك تح يبن بويل

 ظلغاو اًهسج ضيباو اينو ثكاو قيوم نم لوطا مالسلا هيلع نوراه ناكو ةوُمَش



 ا ثب

 ناو ىيّيناعنكلا نم ةارما ىكني الا هرما قاحضسا ناكو ةاروتلا ىف ليق كلذكو ةبقلا

 هّجوتف نادفلا هنكسم ناكو رزأ نب_رهان نب 6 تانب نم ةارما حكذي

 ىري اميف ىاوف اورج اًدّسوم تابف قيرطلا ضعب ىف ليللا هكرداف بوقعي هيلا
 هنم لؤنت ةكئالملاو هسار دنع اهسلا باوبا نم باب ىلا اًيوصنم ًاَّس نا يرانلا

 دقو كئابأ هلاو كهلا انا الا هلا هللا انا قا هيلا لجو رع هللا جواو هيف جرعتو

 يلو اوال كف تائوابو: هكدحن حرم كليرذو ةسانقملا ولا هذه كتشزو
 اكملا اذه ىلا كّدرا تح ىكظفحاو كعم انا مث ةوبنلاو ةهكحاو باتكلا مكيف

 بطخ هلاخؤا راصف سدقملا تيبوهف كقّيرذو هيف ىندبعت اًفِيب هلعجاو
 لاقف ىرغصلا_هو ليحارو ىربكلا_ثو ايال ناتنبا هل تناكو ليحار هتنبا هيلا

 قادص ىنوتست_خح اًريجا كمدخا ىنا الا ل بوقعي لاق هيلع كجوزا لام للا هل

 بردا دورا ووقع ؤلا7 رعبس ع ومدن وأ اههقادص لاق ىتعبا
 ايلف ىينس عبس بوقعي هل رف « كنيبو ىنيب كلذ هلاخ هل لاق كمدخا اهلو

 ويغ دجو عبصا ايف ليل هيلع اهلخداو ايال ىوبكلا هتنبا هيلا فد هطرش ةافو

 عبس ىبم تللهتساو ىنتعدخو ىنتررغ لاقف هسوق ىدان ىنوهو هءاجت طش ام
 ىلع لخدت نا تدراىتحا نبا اي هلاخءكلاقف ىتارماو يغ ىلع تسلدو ىينس

 لبق ىرغصلا نوجوزب  سانلا تيار ىتم هككدلاوو كلاخ وهو هبشلاور اعلا كلاخ

 ذُمِموي سانلا ناكو ءاهتخا كجوزاو ىرخا عج عبس ىنمدخاف لهف يربكلا

 جوش طلو قازوتلا ةيلع لونا شو هللا ثعب خرا ىلا قيتخالا نيب ىروعج

 قلو دوور لك كابعمالا عرس قعمإوا ايا ع ل ت ولو: قنيحلاو هيلا خف ىف اوبن

 حلغاد [قابال م واكو .ايهل تاوخاو ةويماينب هاخلو فسوي ليحار مل تدلوو ىوالو

 تدلوف بوقعيل نينمالا اتبهوف يما بوقعي ىلا اهتزهج ىبح هُيئنبا ى
 لزان ىتح داعو هلاخ بوقعي قراف مث طابسالا نم طهر ةثالث اههنم ةدحاو ّلك
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 ىلص ّوبنلا باحتا نم سانا نعو دوعسم نبا نع ىنادبهلا ةرم نعو ساّبع نبا
 هللا دبع ىبورو قاحسا ىيبذلا نأ اهماهتو اهلوطب ميهاربا غصق ىف ملسو هيلع هللا

 ابعد تعيس لاق ناينس ىلا نينورج نع فزغولا وع شنوبايرعرا الانا اور
 ليعامسا ىيبذلا نا موق لوقيو لاقو قاحسا ىيبذلا نا لاق ةريره ابا ثدحم

 نب ىيح ىنثدح لاق ديهشلا نب بيبح نب ميهاربا نب قاحا نثدح لاق
 لاق ليعامسا يب ذلا لاق مع نبا نع دهاجت نعر يوث نع ليئارسا نع ناميلا

 قولا نع جاجا نع ميهاربأ نب لسم انثّدح لاق ديب نب ده ىنئّدح
 جييذلا لو قي ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر_بنم ىلع ةريره ابا تعهس لاق عاشلا
 ,موحان ثنب اقفر جّوزت قاحسا نا بوقكم ةاروتلا ىو ديوبا لاق ل ميعاهسا
 هّمع تنبرزآ نبر هان تنب اقفر ىى بهو لاق هع تنب شو خرات نبا

 هدعب جرخ مث وصمع جرح دحاو نطب ىف ىيُمأرت بوقعبو وصيع هل تدلوف
 ةنس نيناهو ةيام قاحسأ شاعو « بوقعي ٌهسف هبقعب ةقلاع هذيو بوقعي

 < يلص ميعاربار بق دنع ميهاربا اهارتشا ىتلا ةعرزملا ىف هانبا ةربق تام 5

 دلجلا رعشا محا قاحا نبوصيع ناكو لاق قاحا نب وصمع ةصق
 رفسا ًلجر مورلا ناكو مورلاو با وفو دمص بحاصر عش نم متاوخ هيلع ناك
 وصيع جوزتو ةرغضالا فن عوزلا سيئمس كلذ لجا مو ةزفسلا قيذلش عضاطا
 لكف نيوخأ ةسمو وصمع نب مورلا هل تدلوف ميهاربا نب ليعامسا هع ثنب
 ى را نوميزي سانلا ضعبو طهورلا ءالوعص لسن نم مهف موهلا مورلا ضراب نم

 بوقعي ع كلذكو ةذس ىبعبراو اعبسو ةيام و صيع معو هدلو نم نابسالا
 < مالسلا هيلع ميهاربار بق دنع ةعرزملا ىف اًكفاكو

 بوقعيو لاق ءمالسلا مهبدع ميهأربأ نب قاحشتأ نب بوقعي ةصق
 حربي داكي# انيزر اًفيحنر عزا جر ناكو مهلك طابسالا دلو ىذلا لهبارسا وه
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 لاق ةنس نيعبسو اًسحو ةيام ميهاربا شاعو الجررشع ةثالث ميعاربا دلو عيج

 « ةراسربق اهمفو اهارتشا ناكو نووهح ةعرزم ىفر بقو ةنس ىتيام شاع بهو
 ليعامساب ةكمىلا ريسملاب ميهاربا هللارماو «ّلسو هيلع هللا لص ل يعارسأ ةصق

 ليعامسالطبنيو هترات هيدي ىلع ىضقي هناو مارح ا َتِيبلا هوب دق هنا هيلعاو مماو
 ةكم باعش اولزذف مرج نم ةقفر ثءاجو كانه اههكرتو همابو هبراسف هتياقس
 ّلعتو يدالوا عم ليعامسا اشنف هلام لصا تناكف زنعا عبس ليعامسا اوطعإو
 ى قاحسا نبا لاق ءمهنم ةارما هوجّوزف يهيلا بطخ مث مهناسلب قطنو ىولا

 ثْيُيوراَدْيَق مهنم اهيظعر شع انثا ليعاهسا دلوف ىهرجا ورع نب ضاضُم تند

 راديق دلو نموه لوقي ىهضعبف ناندع نب دعم بسن ىف نوفلتخ باسنلاو

 هدعب ثيبلا ٌىِلو وهو ليعاهسار كب تبن ناكو تّبث دلو نموه لوقي مهضعبو

 لهعاهسا دلورثك الو هّمَأل تبن ٌّدج_ىيهرجلا ور نب ضاضُم ثبن دعب هّيلو من
 ادلب نولخدي 4 اوناكف ىالبلا ىف اورشتناف ةكم هيلع تقاض ملسو هيلع هللا لص

 نوئالثو اًعبسو ةيام ليعابسا شاعو قيلاهتلا اوفن يضو هلها ىلع هللا يصرهطا ال
 «رجاه هما تنفد هيفو جيا ىف نفدو ةنس

 حيبذلا وه قاحأو لاق « ّلسو هيلع هللا لص ميعأ و قاحسأ ةصق

 دلاخ ىب ده ىنثدحلاق حيبذلا ةاروتلا ىف هتدجوو للعلا لهار شكا كلذ ىلع

 فنحالا نع نسحلا انثدح لاق كرابم انثّدح لاق ةبيتق نب لسم انثدح لاق

 لاق باطخ وبا انثّدح لاق قحسا يب ذلا لاق بلطملا دبع نب سابعلا نع

 لاق هللا دبع نع صوحالا و١ نع قاحا ىبإ نع ةبعش نع دوادوبا انثدح

 ءاطع ىب ديزي نع دوادوبا انثّدحلاق باطخماوبا ىنثّدح لاق قاحس | ميبذلا

 قاس حيبذلا لاق قورسم نعرشتنملا نب د نع برح نب هكاهس نع
 نع حلاص ىبا نعو كلام ىبأ نع ىدسلا نع طابسلا نع دامح نب ومع ىورو



 |ا/

 اقفر وبا هور هانو ناوح تيس هدو ناراه اههل لاقي ميهاربال ناوخا نآرح فب
 ةنس نوعبراو ةنس اتيامو ةنس افلأ ميماربأو حون ىيب بهو لاق + قنوسا ةاوما

 بصغور هقور بج نم لواوعو ناعنك نب دورم وه هور ف ميهاربا جاح ىذلاو
 هكلهاو هب لهو هيف رظنو موجضخلار مار عضوو جاتلا سبل نم لواو وسلا ننس )وسو
 بهو لاق « تام مث ةنس نيعبرا اهب بذعف ههشايخ ىف تلخد ةضوعبب هللا

 نينرقلا وذو دواد نب ناهيلسف نانموملا اماف نارفاكو نانمّوم ضرالا كلف

 هللا_جن الو «سماخ ةمالا هذه نم اهكلهيسو_ر صن تخيو دورهغف ناوفاكلا اهأو

 باو ةراسو ةسدقملا ضرالا ىلا لباب ضرا نم جرخر انلا نم ميهابا لجو رع

 اوماقاف نارح اودرو ىتح هوعبتاو هموق نم هعم طهر ىن هل نمأ ناكو طول هيخا
 طبقلا م ةربابج ا نمر اّبج اهيف ةنيدمىلا اوعفدف ٌندرالاو لا اوجرخ مث اًنامز اهب

 عّتمو هنم لجو رع هللا اهعنم ىتح ٍةراس ىف هل ضرع ىذلا وهو فوداص هل لاقي

 كلن نمرابجما كلذ جرخو بهو لاق « ةيطبق تناكو ليعاهسا مار جاهب ةراس

 ءاطعاف اًطول مساقف هلام هللا_يناو اهب ىرثاف مهاربا ىاعتو كرابت هللا اهثروف ةنيدللا

 - فليك جزيؤفتع مععاربأ ىلع هللا قزناواهقدضت

 لجو زع هللا نأ تلاقور جاه ميعاربأ تجوز ةراس نأ ةاروتلا ىو د وبالاق

 ىفو هل اهتبهو بهو لاقو ءاهنم ىّزعتن انلعل ىتماب لخداف دلولا_ؤمرح دق
 ةراس تدلوو ةنس نيناهنو تس نبا ميهارباو ليعامسا تدلور جاه نا ةاروتلا

 نيعستو عست نبا وهو نئتخا مههاربا ناو ةنس ةيام نبا ميهارباو قاحا
 ةابرغلا دالوأا نم هعم نتخو ةنس ةرشع ثالث نبأ وهو لمعاهسا نتخو ةنس

 ةرابجلا ةيرق نوُرْبَح ف تقام مث ةذس نيرشعو اًعبسو ةياه تشاغ ةراس ناو
 !موُطَق اهل اقي نيّمناعنكلا نم ةارما يهاربإ جّوزتو بهو لاق « ناعفك ضرا ىف

 ناكفر فن ةعبس هل تدلوف جت اهل لاقي ىرخا جّوزتور فن ةعيرا هل تدلوف
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 ناكو جروب نب عدم رخالاوقاعلاو اريصق اًطانس قرزار قشا رجا ناكو فلاس
 اغر مث البجاهليصف دعص ةقانلا ترقع انو اًرطضم جوها ٌةيوط افيحن الجر
 اذا ”اهببلا بقس مهقوف اغر برعلا لوقت كلذلف بهو ريغ لاقو « باذعلا يهاتاف

 طخ نقر اذ هذه نا موق اي هعم نمل ح اص لاق هللا مهللها اهف تبهو لاق ءاوكلهت

 اوووحاو جاب مهتعاس نم !ولهاف هنماو هللا مرن وقح ناو اهنع اونعظاف اهلها ىلع هللا

 قح ويلي اوقلطنا مث فيل نم لاب َدَهَْطَحُت ؛!رمح صيالق اولحراو ءاّمَعلا ىف
 2 و ةودنلار اد نوب ةبعكلا يرغ ىف متروبقف اوتام قح اهب زولازب لف ةكم اودوو
 « اًرجات الجر مالسلا هيلع حلاص ناكو

 عغيشا نيرروحان نب خرات نب ميعابا وه « ياسو هيلع هنلا ص ميعأربا ةصق

 مالسلا هيلع جون نب ماس نب دشخرا نب خش نبر باع نب خلاف نب اوئرأ نبا
 ةقفاوم اهتدجون ةاروتلا ىف ام ةبسنلا هذهب تلباقو ديحوبا لاق بهو لاق اذكع

 دزيق لاو ماسلا عيلاغ ميهاربا ناك بهو لاق :قيفاش غرشا ن راكم تدجو قالا

017 0000 
 ىهنتساو ثنتساو ضيضمو هرعش قوفو كأتساو هرافظا 2 قتتقخاو 3صتساو
 اوك ةراس نال ككذو ةنس ىيسؤو ةيام نباوهو باش نم لواوظو لاق *املاب

 ًطيقل اًمالغ ادجو_زوجلاو خيشلا اذهل نومجت اما ىويناعنكلا لاق قاحا تدلو

 مسوف ايهنيب لصفي نكي ملخ ميهاربا ةروص ىلع قاحسا ٌلجوّزع هللا ر وصف هايتبتف
 ميعارباى ب خراتل دلو هنا ةاروتلا ف تدجوو د وبا لاق + بيشحملاب ميعاربا هللا

 هيبا ةايح ف نوراه تامو اكلمو ةراسو طول نوراهل دلوف نوراهور وحانو ميعاربا

 نوراه ةذبا اكلم كو نوراه ةنبا ةراس ميهاربا عكذف اهيف دلو ىقلا هضرا ىف خرات

 يهعم جرخو هخبا نب هكر كل ةقاابإا قاسللا زماقو ةراس تناكو

 نم لوا نا بهو لاق «ن ارح ضرا ىف خران تام م "م اولحن ناوح ضرار



 مرأ نم شام ماس دلو نمو « هدلو نم مهلك سرفلا سانجاف سراف ضرا لزن

 ليانبب حرملا نب يذلا و هو شاع نب دووبغ ظقوق لباب لزن عتبي جاع
 ماس دلو ىف لعج ةنسلالا لجو رع هللا قرف هنامز ىفو ةةنس ةياهسخ للمو

 ىيئالثو ةتس ثفاي دلو ىفو اًناسلرشع ةعبس ماح دلو ىفو اناشلر شع ةعست

 اًضيالاقيو هايملا مهطابنِإ اَمَبَن اوس نئام دلو وم طبتلا نا قاقيولا 4 انامل

 حون نب ماس نب دشخا نب خاش نب خلاف نب اوعرا نب غئوراش دلو نم طبنلا
 اهلك برعلاو اهّيبرعو اه !ولك ءايبنالاو اوعرا نب غوراش وخا وه دورمن نإو

 « حون نب ماس دلو نم اهيرازنو اهينهب

 ثراح نب حابو نب هلئا دمع نب دومه بهو لاق « ملسو هيلع هللا قص لوك
 مالسلا هيلع مدآب مدآ ىلو همشا ناكو حون نب دع مرا نب صوع نب داع با

 ثالث داع تناكو هجولا نسح ر عشلا يثك مدا الجر ناكو مالسلا هيلع فسوي الخ
 اَنْهَّدلاوٌوَّدلاب مرايدو ىهترثكو هللا دالب بصخا يداليو لمولا نولؤني ةليجق ةرشع

 هيلع ٌلجوّزع هللا طخ الف نما ىلا توموضحى ا نامي ىلا ربو نيوْفَيو جلعو
 اولازي ملف ةّكب هعم نمآ نمو دوه قح هموق هللا كلها ايلف ًًناطيغوزوافم اهلعج

 1 ءارجات الج جر دوه ناكو اوتام ىتح اهب

 مالسلا هيلع اًحلاص ثعب ٌلجوْزع هللا نا بهو لاق « ّلسو هيلع هللا قص ح اص

 اًنيفاح_وثم ناكو عشلا طانس ضايبلا ىلا محا الجر ناكو يلح قهاو ىيح هموق ىلا
 ثيح هبر ةقان عم لازي هم اًنيب اتيب كو اة عيل 02و حيسملا تنمي يكد انح نطفنإالو

 هموق لزانم تناكو جون نب ماس نب موا نبر باع نب ديبع نب حاصو هو تهجوت

 هلق ابو يرقلا ىداو ى حْرفو اليمرشع ةينامن حْرَق نيبورجبا نيبو جيا
 نع تقشناو لماحلا ضخم اه تضّخحت هتآر اهف ةبْضُم مهب ىتا ةّيآب اذقثا هموق

 01007 بوضي ىذلا دوم محا ه ةقانلا و قاعو ةقانلا



 ]و

 ماح ني طوفو ماح نب ناعنكو ماح نب شوك ماح دلوف بوغم ا هدلو ضعب لزنو اهب

 سانجافناعنكو شوك اًماوددلو نم اهلهاف دنسلاو دنهلا ضرا لزنف راسف طوف اهاف
 ءاهتدالوا نم_ريوبو طبقلاو ةشبحناو ةواغزلاو نإرقلاو جنزلاو ةبونلا نادوسلا

 زانم تناكو نابسالاو ناجربو بلاقصلا هدلو نف ثفاي اماو جون نب ثفاي

 « جوجامو جوجايورزخاو كوتلا هدلو نمو مورلا لبق مورلا ضرا 9
 ىلانميلاو هلوح امو مرحلا ضرالا طسو نكسف حون نب ماس اماو جون نب ماس

 هدعلو نمت 'انهدلاو ٌودلاو رابوو نيمو جلع ىلا نيرحخلاى ا نات ىلا تويوشح
 نب خلاش نيرباع نب ناطحت دشخنرا دلو نم ماس نب دشختراو ماس نب مرا

 لزنو ةيبرعلاب ملكت نم لوا ناطحت نب بوعي هنباو حين نب ماس نب دشخترا

 ماي منَ كلل ةيحتن هدلو هايح نم لواوعو مهلك نميلاو باوهف ع
 ماس نوب دشخلا نب خلاش نبرباع نب نطقي دشخنرا دلو نمو < عدلا تيب 0

 مرج تناكو بوْكَي "ع نبا وه مرْجو نطقي نب مرجوبا وه نطقيو -

 م مهل م ونب اروطقو اهب اوناكف ةكم اولزن من ةيبرعلاب مّلكتو نميلا نكس نم
 « هدو لاوخا هخ رج ىف جكذف مالسلا هيلع ليعاهسا لجو ّزع هللا اهنكسا

 اوئاكو حوف نب ماس نب مرا نب صوع نب داع حون نب ماس نب مرا دلو نمو
 ماس نب مرا دلو نمو « اًدوه يساخا مهيلا هللا لسراف لمولا نم فاقحالا نولؤني

 نباوهو جون نب ماس نب مرا نبرثاج نب دومت لاقبو رباع نب دومت جون نبأ
 نمو «مالسلا هيلع ا اب ووناكَو داع 3

 حون نب ماس نب 2 اىب دوا انبا سيدجو سَ حون نب ماس نب مرا دلو

 مخل يضعب لزن حون نب ماس نب مرا نب دوف نب قيله اههوخاو ةماهلا اولزنو

 ةربابجلاو رصم ةنعارف يهنمو دالجلا ىف اوقرفت ما قيلاهلا مهنه ماشلا هضعبو
 جون نب ماس نيب مرا نب دول نب ميمأ يصوخاو نامسارخ ل هاو سراف كولم يهنمو



 و

 اتيامو ةنس افلا ضرالا قرغ ىلا مدآ توم نيب ناكو لاق *ىش لك قوف افط هنال

 ثالث نافوطلا دعب شاع اًهون نا ةاروتلا ىنو « ةنس نوعبراو ناتنثاو ةنس

 لاقو ءةنس ىيسمو ةنس ةياهست حون م ناكف ةنس ىيسيو ةنس ٌةيام

 وعدي ثبلو ةنس نيس نبأ وهو موق ىلا ثعب دنال ةذس فلا هرع ناك بعو

 ء ةنس يسمو ةيايعسن تام نا ى ا

 ماس حونل دلو هنا ةاروتلا ىفو دو با لاق « سو هيلع هللا ص جون دلو

 اي هللاق ىذلا هنع فلتخلا اماو همي نم ةنس ةياهسجح دعب ثفايو ماح

 ةثلثلا "الوه نم اًعيبج سانلاف اًركذ ةاروتلا ىف هلرا ملو ماي وهف انعم بكرا ىنب

 نأ ٌّينزام ا ةققلع نب ةيلسم نع ىعبصالا انثدح ديك نب لهس ىنثدح لاق
 سيل لاقف لسنلا ناك مدآى نبا ىال بعكأ لاق هنع هللا ضر باطخ ا نب مع

 نافوطلا ىن هلسن كلهف لتاقلا اماو جردف لوتقملا اما لسن اههنم دحاول

 ةاروتلا_ؤَو «ءمدآ نبا ثيشو ثيش ىنب نم حونو جون ىنب نم سانلاف
 ىشتناو برشف هرم ىم.رصع مث اًيركس رغ ةنيفسلا نم جرخ امل احون نا
 هيوخا كلذ ىلع علطاف هيبا ةروع ناعنكو با ماحر صباف هتبق فوج ىف ىرعتف
 ةردكناوأوب اههباقعا ىلع ايشمو اههقتاوع ىلع هايقلاف ةادر ثفايو ماس ذخاف

 لافي غصألا هتقبا مب لياقه لغو قؤلشبا ومر تلت طقيبقسانب يراود اني ايوب

 ثناي هللا رثكيو ماس كرابم لاقو هيوخأل نوكي ديبع دبع ناعنكو با نوعلم

 « اههل اًدبع ناعنكو با نوكيو ماس نكسم ىف لجو .

 نسحضيبأ ّلجر ناك حون نب ماح نا هِّيَنَم نب بهو لاق حون نب ماح

 هنإو هيبا ةوعد لجا نم هتيرذ ناولاو هنول لجو رع هللا ّيغف ةروصلاو دجولا
 نادوسلا يهف يضااو هللا يصرقكفر ملا لحاس ىلع !ولؤخف هدلو هعبتو قلطنا

 قصلي ناككهسلا نار بالا لثم اهوكرت ىتح مهنانسا اودّدحن كمسلا مهماعط ناكو
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 يساسلار اشيا

 لجو راشهتللا بشخ نم توباتلا لعجو هيف مدا دسج لهن اتوباتلمعت ناو

 ةياهتس ةنس ىف ضرالا ىبع نافوطلا ءام ى اعن هللا زسرأو حون لعفف ةنس داز كعم

 ليسو ةيام“اها ن تشبلو ىاثلار هشلا نم امويرشع ةعبس ىف حون رع نم
 وبكالا طوغلا عيباني تدسناو 'املا نكسف ضرالا تيشخف ايو هللا لسرا م اسوي

 رشاعلار هشلا فو ىَدْرَف لبج ىف ع سداسلار هشلا ىف تّرقتساو "اهسلا بيزابمو
 رهشلا نم موب لوا ى ةنسو ةنس ةياقس ةنس ىف ناك اهف لابجلا سووو تناب

 ةعبس ىفو ضرالا هجو ىاوث كلفلا ءاطغ حون فشكف ضرالا نع ءاملا بضن لوالا

 « ةاروتلا ىف ام اذه ءضرالا تفج ىناثلارهشلا نم اًمويرشع

 ىف تناكو بجر نم نولخ ر شع ىف تلقتسا ةنيفسلا ىا انلركذ بهو لاق

 اوهش ةريؤجلا ضراب لججو هو دولا ىبع ترقتسا مت موي نيسهو ةيام املا
 * مرن نم نولخر شع ىف ضرالا ى ا جرخو
 حون انتباو اوجرخن هعم نمو كلفلا نم جرخ نا احونر ما هللا نا ةاروتلا ىفو

 اًحون كريو ةحارلا حير نابوقلا ىلع هللا اشناف حم ا ىلع انابرق مدقو هلل اً ذم

 و ضرألا باود ىبع ميكئبيه نكتلو ضرالا اولماو !ورثكأو اورمتا ىهل لاقو هينبو

 مد ليز من يقي هنعفنء عرف 3 اولكات لن كلو موحبا ناوناو ءاهسلا ريط لك

 ىلع قلخ ّلسو هيلع ءالا لص مدآ نا لجا نم همد قارهيرشبلا ىففرشبلا

 ىف دسفا نا هب يقثاوا ىذلا قاثمم ةيآ نا حونل لاقو لجو رع هللا ةروص

 « قايم اوركذاف كلذ مير أذاف مايغلا ىف تلعج ىذلا_رسوق نافوطلاب ضرالا

 نوتيراو عواضزو ثنفايو ماو ماس ةثالثلا:ةدلوو كلفلا لخد اًحون نا بهور كذو

 امن اهيف ناك هنا نينا اهومس ىّدرقب ةيوق اونب اوجرخ امو ةارما نوعبرإو الجر
 ىهناهن قوس ىّيست موهلا ىلا ىهف نيب هعم نمآ نم ناسنا ّلكل نيب نون

 اًنافوش ايلا ريس اهناو لاق ءهماص نم لوا وهو ناضمرر هش ماصو ًانابرق بوقو



 ' ليئالهم نانيقل دلوو نانيق شونال دلوو تانبو نونبو شونا ثيشل

 «سيرداو هو خونخا درايلل دلوو درايلا ليئالهمل دلوو
 سو هيلع هللا بص ىبنلا سيردا نا بهو لاق « ملسو هيلع هللا ىلص سير دأ

 نيلرلارعش ريثلد يسلا وعش ل يلق ر ذصلا ضشيرع و طبلا يضااليوو لع 09
 صربريغ ىم اضيب ةتكن هدسج ىف تناكو ىرخالا نم يظعا هينذا ىدحا تناكو

 ةرثكل سيردا_ّهس اهاو اشم اذا اطخلا بيرق قطنملا قيقد توصلا قيقد ناكو

 .دنو ةفيتض يثالف هيلع لزناو مالشالا ئنسو قلعت دللا بتك ع قضزتدي واكف

 دولجل ,روسبلي هلبق نم !وناكو اهسبلو بايثلا طاخ م لواو لقلاب طخ نم لوا
 أوثدحاو هدعب اوفلتخا هللا هعفر ايلف ةوعدي راكع رم ناسنا فلا هل باجقساو

 ىيتسو سو ةياهالث نباوهو عفرو حون ٌدجوباوهو حون نمز ىلا ثادحالا
 سيردال دلوو هيلا هعفرف ىلاعت هللا مادق ىنسحا خونخا نا ةاروتلا ىو « ةنس

 «جون ءامسف مالغ كيل دلوو كإ خئاشوتمل دلوو ةرع نم ةنس ةياهنالث ىلع خلاشوتم

 سيودا دعب هللا هابن يبن لوا حين ناك بهو لاق هيلع هللا لص ئبنلا حون

 صيمفلا ظيلغ نينمعلا ميظع لوط هسأر ىف هجولا قيقد_وه ام ةمدالا ىلا أراجن ىراكو

 ةيحللا ليوط ةوسلا ضخ نيدعاسلا قيقد نيذخلا ير يثك ىيقاسلا قيقد

 وعم هموت ىلا هللا هقعبف ةّدش ءراهتناو هبضغ ىف ناكو اًهسج ًليوط اهضيرع
 هموق ىف نورق ةثالث اماع ىيسج الا ةنس فلا ىهيف ثبلف ةنس ىوسم> ىبا

 لجو زع هللا لاق اهكل يلق الا مهنم هعبتي و هنوبيجت الف مهيف ريو مهشيلع
 اهضرعو عارذ ةياهنالث اهلوط نكيلو كلفلا عنصا نإ هيلا هللا واو ةاروقلا ىف

 تنا ىلفلا ل خداو اهضرع ىف اهباب نكيكو اًعارذ ىيثالث اهعافتراو اًعارذ ىيسمح
 لوفمفاف اًثاناو !ًموكذ ىينثا يفلا نم ؛ىينن لكن مو كينب 'اسنو كونبو كئاوماو
 ضوالا ىلع هتقلخ *ىش ّلك فلتاف ةلمل ىيعبرإو اًموب ىييعيرا ضرالا ىبعر طم ا



 عمد ضرالا تفشن دقو ليتق ليباه دجوف عنص ام مدآ غلبف هيف نه

 «كوشلا تتبناو امد ضرالا فشندت ال مدآ ةنعل لجا نف ضرالا نعلف

 ءامس اًمالغ هل تدلوف ىوح هتاوما_لع فاط مدآى ا ةاروتلا ىنو د وبا لاق

 اًدلو نوعبرا مدأل دلوو ليباغ ناكم هللا دنع نم فلخ هنالجا نم اًثِيش

 محلا فورحو_ريزنخما يلو مدلاو ةتمملا يرن هيلع لزناو اًنطب نيرشع ىف

 ةنسلالا هيلع هللا ّدح ايندلا ىف ناك باتكل واو هو ةقرو نيرشعو ىدحا ىف

 هيكسر موزي و رع قدم راق مرحا يب دوو ق فدع: دعو با لاق ءاهثك
 اهتشأوِضّمحا ل مدآن ا با نع ىتع نع نسحما نع بتاككأ دعس نب نامثع
 نيا اولاقف ةكئأللا ىهتيقلف هل هوبلطيل هونب قلطناف ةنجا فطق نم اًفطق

 اوعجرا اولاقف ةنجلا فطق نم اًفطق اهتشا انابا نإ اولاق مدآ ىنب اي نوديوت

 راو يور نو نير عشا ددلا اووحناكا وينك دقن
 مكتوم دي يا هللا لص ةكئالملاو ليوبج

 سّيَبُف وا نم عضوم ىف هلٌرفحو بهو لاق « مدآى نب اي قاتوم ىف يتّنس
 م جرختساف قرغلا نامز ناك حر اغلا كلذ ىف مدأ لزب يلف زنكلار اغ هل لاقي

 ةنيفسلا إهالضرالا تدبو ءاملا بضن ايذخ ةنيفسلا ىف هعم توبات ىف هلعجو حون

 ردا شاع ام عيبج نأ ةاروتلا ف تدجوو ديو با لاق « هناكم ىلا حون هدو

 ء ةنس فلا مدآش اعو بهو لاق ةنس نوثالثو ةنس ةباعست

 ل مدآ نب ثيش ناك بهو لاق « اههيلع هللا بص مدآن ب ثيش

 وهو هذهع وو هيبا تصو ناكو هيلا مهجحاو مدآب ىههبشاو مهلضفأو مدآ دلو

 نيطلاب ةبعكلا نب ىذلا وهو سانلا باسنا ىهتنا هيلاو مهلك شبلا دلو ىذلا

 ثيش ىلع هللا زناو ةّدجلا نم هل هللا اهعضو مدآل ةميح كانه تناكو ةراخياو
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 ىلع هسفن سيلبا ضرعف ريعبلا زوقك موق اهل هللا قلخ نسحا تناك نرحل

 ىيب هتلج اهناف ةّيحلا الا هيلع ككذ ابا اهلكف نجلا هلخدت اهنا اهّنك ضرالا ٌباود

 ريسي نأ هرما مدآ ىلع هللا بات ايو لاق « ةنجما هتلخدا مث اهباهنا عرم ىهبان

 ضرالا نم ىثن ىلا همدق عضي ملف زوافملا هنع ضبقو ضرألا هل اوطف ةّكم ىل
 قرش ندع ةّئج نم طبها ىيح هطبهم ناكو ةّكمىلا ىهتنا تح انارعر اص نا

 ري اوت لع قئفلو هيوبقابا ةئلملاو هوبا يو فل 17
 لاقي لبج_ لع ىوح و مدا أ طبهم نأ للعلا لهار كذي قاما با لاقو < ليلا

 لدنملاو يهتحلا هب'مويبلاو ذخهلا ترق ندي لدج ومو تئهلا نلرا عزم لقاوال

 ةأرما ركذير عاشلا لاقل دنملا ىلا جوجنليلاو بيطلا بسنت برعلاو دهتوبا لاق
 ويطما ّىدنلاو اذشلا ىكذ . اهبايثىف اهب ىدان تزوب اذا

 اهناو دوما لسو هيلع هللا رص مدآ ناكو لاق ء ققشم ار يطملاو دوعلا ىكدنملاو

 طبه ايو ةّيوبلا لججا مدا اًدعجر عشلار يثك ًالاوط ناكو هدعب هدلول اعلا تتبن

 ءاعديب هتكاحور عشلا ىوح تلؤغو ثرح ضروالا ىلا

 مل تدلوف ىوح هتارما ع ماج مالسلا هيلع مدآن أ ةاروتلا ىف تاوقو ده وبال اق
 ناكو ًنارح ليباق ناكف هاخال يباه تدلو من الجر هللان دفتسا تلاقف ليباق

 هاخارتقفليباق نم لّجقتي ملو ليباه نم لّبقتف ًنابرق ايرقف منغ ىبار ليباع
 لجرلا ناكو ىقناو ركذ نطب لكن م هل دلوب. ماك مدأ نأ بهو لاقو «ليباه

 ىمن ىتلا هتخا جوزي نال يباق اباف هتموت لا ءاش هتاوخا ىا جّوزتي مهنم

 اهكحتف ابهذا لاقو مالسلا هيلع مدأ بضغف اهب ٌّقحا انا اقف ليباه هتموت

 راص “م نف اَنِب نابوقلا ابرقخ اهب ٌقحا وهف هنايرق لبق اهيا نابرقلاب هللا ى ل
 ليباه ليباق لتقف ليباه نابرق تلبقفو ان تلؤنف مويلا ىلا سانلا يذم

 ود وشم ركإلا بادو عن واو وأ وش نكتب و سوو ا
9 
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 دقل اه نايرع ىلا دكارا نمو لاقف كنم تيبقخاف ًاثايوع ىنتيارو سو درفلا
 ةّيح .را ةارملا تلاقو ىنتهعطا ةارملا نا لاقف اهنع ىتيهن ىتلا ةرهشلا نم تلكا

 0 ةنوعلم تناف اذه ىلعف لجا نم ةيحل ىلاعت هللا لاق ىنتيطا

 أطي نوكيف اهدلوو ةارمل نيبو كئيب ىرغاسو باوتلا ىيلكاتو ىيشهت

 كلابحاو كعاجوارثكاذ تناو ةاريل لاقو هبقعب هنيغدلت ثنا نينوكتو كسار

 ةنوعلم مدالؤاقو كيلع اًطّلسم نوكيف كلعب ىلا ننيدرتو ملالاب داؤالا نيدلتو

 دوعت تح كهجو حشرو اقشلاب اهنم لكاتو دكوشلاو جاحلا تبنتو ككجا نم ضرالا
 اهسبلاو حلك ما اهنال ىّجح هتارما هللا اهسو < بارت كنا لجا نم بارتلا لا

 ذخايو هدي مدقي هّلعلف ٌرشلاور يخلا لع دق مدآ نالاقو دولج نم ليبارس هاي

 ىلا ندع ةنج قرشم نم هجرخاذ رهدلاش يعيف اهنم لكايف ةايح ا ةرجت نم
 < ذخا اهنم ىتلا ضرالا

 نضرالا عراكس تناك يجب "نار كذف هّينم نب بهو اماو ةاموتلاى ام اذهف

 نم ةكئالملا نم اًدنج هللارماف "امدلا اوكفسف ىهنم ةفياط ترفكف مدآل بق

 . هع اواجان بدلا م مهسير ناكو سيئلبإ ىهنم ايندلا ءاهسلهأ

 نم نبك نب ُهاَنفَلَح ٌناَعْفأَو لجو زع هللا لوقب ككذ لع دهشتساو ناحب
 رئازجو موختلا فارطاب يوقع اذ مدآ قلخن نا لبق نم ىا موُمسلأِر أ

 دنا تراي واو رتلا رار ع دعم عدلا ددجلاو نشملبا كاسيو ر علا
 ىف هّذج دكادزيرفظ ىم اًسابل هاسك مث لاقو مدآ هللا قلخر كذ مث « ليزازع

 لثم هل ناكو سابللا اههنع طشكتا ةرجشلا ىم الكا ايلخ اًنسح موي ّلك
 هقلخو [اق اههلجراو ايههيديا ىم اههعباصا فارطا ىف راص_خحسيشلا عاعش

 بنعلا ةنجلى هالكأ يش لوا ناكو مايا ةّقس ةنج ا ىف هثكمو ةعجج ا موي

 ىف ةّيحلا مدآ مدخا هللا ناكم_ وبلا ةرجتن اهنع ايهن ىتلا ةرجتلا تناكو
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 ءللا ىارف هسنجنر ياط لكو اهسنجب ةّيح سفن هلك /املا كوحو ًماظع ىينانت هللا

 « سيفا موي حابصا ناكو ءاسم ناكو اووقكأو !ورهنا لاقو نهكربف اًنسح كلذ
 ةهسن ههجو ىف خفنو ضرالا ةمدا ىم نأ قلخن انتروصب_ارشب قلخ هللا لاق مث

 ىقلاف هلثم اًنيع هلرعنصأ نكلو هدحو نوكي نا عاصي ال مدآ نال اقو ةايحا

 لل نوف اهنال ةارمأ ىذلا علضلا ىّيسو اهمالف هعالضا ىدحا ذخاف تابسلا هيلع

 كتي لكذ لجا نمو ىجح نم يو ىماظع نم يظع مدألاقف مدآى لا اهبرقف تذخا

 . اورممنا لاقو هللا اههكربو اًدحاو اًمسج اهالك نانوكيو هتارماعبتيو هّماو هابالجرلا

 باودلاو ماعنالاو ءاهسلار يطو روحا باوباى ع !وطلضتو ضرالا اولماو اووثكأو
 اسم ناك دج سحره اذاق قلخان لك واو اهو ارجو هلا دخت
 عباسلا مويلا ف حارتسا مث له ىتلا هللا لاما لك ل هف سداسلا موي حابصا ناكو

 < هرهطو ءكوبف هتقيلخ نم

 سوؤو ةعبرأ ليع سقناف سودوفلا قسير هن اهيو ندع ىف سودوفلا انير بصنو

 ورولجلا ةراججو بهذلا دوجا نوكي متو اهلك اليوح ضراب طيح وهو ن وحج
 رهينلا ساو شبعلاو شوك ضراب طيح و هو وحن“ ىناثلار هنلا مساو حيزورمفلا
 ةوم بصنو:«تاوغلاخييارلازهنلاو يوتا لبق يعذب ىذكاوهوبعلخب علال
 سوبدرفلار جنم تّيش ام ْلُك مدآك ل اقورشلاور يخلا لع ةرجشو سودوفلا طسو ةايجما

 كناديري ديوبا لاقو توم اهنم زكات موي كاف رشلاور يخا لع ةرجن نملكات و

 ال اهكنأ ةاريل تلاقف بلا ٌباود مرعا ةّيحلا تناكو + توه. نم لاحول لوحتت

 . رشلاو و يخناناهعت ةهلالاك نانوكتو عتفنت اهنيعا نكلو اهنم الكا نا ناتو
 نانايرع اههنا العو اهتراصبا تهحتفناف اهلعب تهطاو تلكاف اهم ىم ةارما تذخاف

 كروت نيح ةّدجلا ف هللا توص اعهس مث « ازا هاعنطصاو نيبتلا قرو نم الصوف
 ىف ىتوص تعهس مدآ لاقف اهءاعدف نجم ارجن ىف هتارماو مدآ ًابتخاف :راهنلا
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 اًئييش هنم ذينتو ظفحلاو ةؤرعيل ائيش هنم ظقلتت نأ لا كقجوحاو كقددكو
 5 ظافحظنب ىرظن ىلع ترياعو طايتحالا غلباب هيف كل تطتحاو كلذ ىتيفكت

 فايت يرق كيف ديد دل تجايردق ىرولا جرا وجراو ياسنلاو ازناوحا
 * تارا و يحوبلا قينحت ني كداشراو كريصبل ىف سلما امر زيفنلو
 لوا نأ اهرافسا مر فس لّواىف ةاووتلا ىف تارق دهتوبا لاق قلخلأ أدقجم
 تناكو ةيواخ ةبرخ ضرالا تناكو ضرالاو 'اهسلا هتقيلخ ىم ىناعت هللا قلخ ام

 لجو زع هللالاقف ”املا هجو ىلبع ٌفرتىلاعتو كابن هللا حبو تناكو قرغلا ىبع ةبلظلا

 ةياظلا اًمسو راهن هاّمسو ةياظلا نم هيف اًنسح هللا هأرذ ان ناك ىنلانكيل

 ءاملا طسو فقس نكيلاعت هلال اقو * دحالا موي حابصا ناكم ءاسم ناكف قيل

 ىذلا الإ يبو لفساو ه ىذلا ءاملا نيب زّيمو هفقس ناكف ”امباو "ال نيب لحلف
 وبا لاق «ىينثالا موي حابصأن اكو ءاسم ناكو ءاهس فقسلا هللا اهسف العاوه

 ىلا ىب ليعامسا انثدحلاقريعس نب كلام انثّدح لاق باطغأ ا وبا ىنثدح ديم

 هذع هللا ضر ع قرك اقروا راو لجوزع هللا لوق ىف اص ىبا نع دلاخ

 «نئام ىبب اهسلا نأ ن م ةاروتلا ىف ركذ اهب هيبش اذهو شرعلا تحنر جوه لوقي
 ناكم ىلا ءاهسلا تحب ءذلا هلك ءاملا عهتجل لجو زرع هللا لاقو ةاروتلا ىلإ مخ داعو

 عيتجا ام اًهسو اضرأ سبيلا لجو زع هللا اعدف كلذك اكو سبيلا يدخ دحلو
 اذ_شلاو بشعلا ةرهز ضرالا جرخت/ى اعتو كرابت هللا لاق مر موج ءايبلا 7

 موي حابصا ناكو ءاسم ناكو انسح هللا ةآرف كلذ ضرالا تجرخاف هسوسل الك لهما
 راهنلاو ليللا نيب ازمبيل ءاهسلا فقس ىف نارون نكمل هللا لاقو « 'اثالثلا

 مويخلأور غصالاور اهنلاناطلسلو كالا نإ,ون اناكف نينسلاو مايالل تايآ انوكملو
 هللا لاقو ء”اعبرالا موي حابصا ناكو ءاسم ناكو انسح هللا هآرف ليللا ناطلسل

 قلو فقسلاٌو جف .ضرالا هبجو لع و يطلار طملو ةّيحيوضن ّلك هلل .لرحت



 تارفلاو لجل يب ةريزجناو داوسلا دو دحو برعلا ةريؤج بع تللدو «تسّسا نم دب
 ةونع اهنم ناك امو حوتفلا نع تربخاو «ةماهنو زاجاو دجن دودحد

 سرزرع اهلا نيبام قزق جيرو يناقارتلا لل قت نتا و
 ةقدصلا فاعضا ببس نعو يعوضنا نعو ,نيرخالا نيوجاهلاو نيلوال

 فارغال كاعانجس جو ةيلفابلا يوما نا وجو
 يملا جوغلاو صربلا ى 5-5 ىهيف ترثكىذلا تاهاعلا لها ىعو ةيلهاجلا ى

 فيفاكألاو موعلاو_رخخلاو علصلاو عيسااوكلاو يقفلاو قرزلاو لوحناو ىهذجماو عدجم او

 مرياشعر ييغ ىلأ ىيبوسنُمأ نعو 'لثم اهل سيل قسن ىف تعباقت ءايشأ نعو

 ةروهشملا مايالا نعو اهتاقواو ىيعاوطلا ركذ نعو يصانكب ىيّمسملا نعو مهئاباو

 ركب برحو نييّيطلا فلحو لوضفلا فلحو نيراحناوز اق ىذ عونك
 سوق ل ثم مهئاهساب لما ىرج موق صصق نعو 'اربغلاو سحاد برحو بلغتو
 ثيدحو ناهنلا قياقشو طاباس ماججو معانلا يرخو ةيرام_يطرقو لقابو بجاح

 يويلهفكلا هيلا بسني ىذلا ل يقلو ةتايطنجلا ليو نابقتإو للا ناز ؤمتللا<
 و مشنم رطعو يَبُح ٌْقخو بوقرع ديعاومو ىجسكلا ةمادنو فطنلاز نكو
 اكلم اًنلم سراف كولم نعو ةفادرلاو ةريحلا كولم نع توبخار «كذ هابشا

 2ظ0:2'©ه©++غ غض 1-8
 ءابنالاىم موهشم ا دصقلاو فيفختلاو زاجنألا تصصتقا ام عيب ىف ضرغ ناكو

 ببس هل ىرج الام نود سانلا ةنسلا ىلع ببس هل ىرج ام« موهغلا نود

 طلتخالو هظفح ىمع ًالضف مؤسن .ع عب قح باتكلا لاطل ءاصقتسالا تدصق ولو

 رثكا اًيبس هنم يلعي املس فنلاو سوفنلا هتذمو ناذالا هت لجلب ىفحما

 أم ىلعت كيلع تطرش دقو « مزلا اهلو قصلا اهب وهو اقارشتسا ّقشاو اًمّلطت

 نتبعتا دكرهدر ثكا 'انغلا هنع كب ام تركذو هتلطاولو هفرعتو باتكلا اذه ىف



 ع

 لاح هءلهج هطوقس ناكف «"بقعي مل فير ررط ابا .رأ تللضا تاهيه نوماملا ل (اقخ

 نوي دقو «ءيف بغر ىذلا بسنلاب ةطوقس نم حبقأ هتوعد ١ل ةراتخا ىذلا

 اًئيشنفغأ هنا الا هنم ىقوالا ظحلاب دخاو هين قهس دق بدالاى 0

 هيل ا 8 ناك لدا نم :

 يوني تظن ايل

 صخشو 11 نعم اهلو ١ فراعملا نم ةريثك نونف ىل اع لهتشي اذهىباتكو

 7 0 0 0 عالحو ها ءاهبنالا

 ركذو هد 0 7 ا هقعبتا مث «نوطبلا موهشمو
 عل ااوحاو هيلاومو ةدالوأو هجاوزأو هك هءاظأ أو همأو هيبال هتاذجو هتاهو هنموه

 6 ابخاو 0000000 0

 تا جزع رادقب نر قو عناقلا م جراولا وب باتلع نيجراخلاو ناطلستلا
 تازقلا باحصاور دقلاو *اجرالاه عييشتلاو ب تا
 ورعشلا ةاو.. و رابخالا باحكا ”او يباسنلاو ماشل ماش قارعلاو ةكم مو زاجم الها نم

 نم لوو ىبعباتلاو ةباحتلا نم نيوجاهتملاو 0 | باعصاو بيرغلا
 سدتقملا تيب بو ةبعللاك ةروهشملا دجاسملا ت تركذو < مايالا موومل يعقب ان انيعش 2 :ذحأ

 لعو تينقبأ قمو قشمد دجسو ةفوكلا دهسو ةرصبلا دجسو ةنيدملا دجسمو



 سوم الهه مص | ص ٠

 مكنزمول ارننارم سي
 «يلسو هبحتو هلآو ده اندهس ىلع هللا صو نيم اعلا بر هلل هلا

 بتاكلا ةبيتق نب ملسم نب هللا دبع ده وبا لاق

 «ةلؤنملا فرشب ا قح ام فراعملا نم هيف تعج باتك اذه

 « ةماعلا ىلع نايبل عناب رصاو «ةوشحلا ةقمط نع بّذأقلاب جرخاو

 ىف هنعىنغتسي 0 ناك ذا ««ظفحتى ع اهضوريو «ههلعتب هسفن ذخاي نا

 لعلا لهأقلحو «يهرشاع ن : | فارشالا لفاحتو *يسلاج 00 املا سلاجت

 ا ورا ربخ ىلع دقع سلجم لق هناف * مهركاذ نأ

 ويد ى أ ةرنركت ىف اانإ ؟هف فراعملا بابسا نم ببس هيف ىوجن دقو 1 «ةورملا

 مراح 9 *برعلا مايا نم مويا نامز وا فلسا بسنوا ملاعوا كلَ
 موكذملا لجر أ لاحو ىلللا نامزو ةليبقلا لعثو ةصقلا_.ريع فرعي نزال

 ىيوذ نيو «هجسن لهججمى م فارشالا نم تي ىنلف ٌريوهشملا لثم ا ببسو

 ىبرقلا هّسمت نيا ن* ملعي ل نم شيوق نمو «هفلس فرعي الن م باسحالا
 ءانبا نم تيارو ”ةقباعص نم مالعالاب يحرلا وأ ىلسو هيلع هللا ص هللا لوسرب

 وهو ةليصفلاى ا مقفي نم تيارو «هنامزو هيبالاح فوعي لن م يجعلا كولع

 تيارو وه ليلمقلا ىأن م ىودي الو هو نطبلا ىو “وياهلا ىأ نم يردي ل
 بستني هتيار لجرك بقعي مل لجر ىلا ىهتناف قد بسن نع هسفنب بغر نم

 ضوقنا دقو تباث نب ناسح ىلا ىقنيوخأو وذ ىبال بقع الو وذ ى ا ىل

 ظنيت نع هلاسف هيج مالكي هياكق نوماملا ىلع لخدرخآكو ن .|ديمح مهيقع#

 معن لاقف هبلصل ىوماملا هل لاقف يتاح نب ّىدع دلو نم ةٌيِط نم لاقف



 د هوي كيدجوم 5# يور حس

 © 8901١ هذبو ءاؤودن هم ءاوانيامس 4502

 ش 1 9 0
1 

 0 اذا ل

0 
5 535 9 9 

-- 0 -4 
 ا هه

 ْ + -عج 00 1

 هيلع 10 ىو 0 ١

 1 تدي لس
 -ملارشلا

 عيا ؛ ! توجت

 رف

- 





 الوسع اضطعو [!هطأأ

 انطءع لأ

 (1ه«زعطاطعتأا ن0[ ٠١ «ءىعات ءلعرصدل عزإ(

06 

 ججط17ىئعءاد عد 51( 6123100

 لانو ءاز227 طهر 0عءمعر“ آدم 05 ءاط 1(

 آر ععواتد ؟عععاط عد

 ت70

 1". 77 اخ:

 06 < و 5 جوي وييوسس

 48 0( ( 111 5 ال +

 15١ عم 81 عءا(عرمأ ءطقءطعس 8دعاطط عض 0112

1250. 



 11 و11 اسوا

0 

 ان ا ا ربو ]و ميكو 11
0 

 مك ع 4 نإ 1 ْ
3 - 5 . 0 

 00 - مهلا تلاوه روك ةوعإا هل معتم ع " ادا" يك وب تشاو

 3م اق ملا ة دب 00

 8 مما 00 ,
 00 ا



 ك0 رمز ء([ ع.

 [ر«زعو :١1 عماععطعم داعطل عد ىخمادمعع 0ع5 8ةهج0ع5 عمم

 اءلءامعم ؟ءعص1ئءطاعم جذعطضأاعج» 0ع5د ل1جععتبجأ, ١00 0ع

 معمر 1عار ؟0رع عوككعت لوطتععم لثع ىقططقملانصع انطعا' 01

 ام 34عوعر ماعم ءام معك دم 0ءعنأعم 37ةطتوءطعم ك(ةصمت ع“ ]دخل

 جمدوعوعاعم طقطعر (00عع 315. آطدعلمم. 8.500 (1771)
 نم0 ع5 ردتسلع دحلأ لعمعم دعاطغلاعو ؟عععامتعأر ؟عل] هو

 ٠١02 عءا- 8[لدعت71 ةعاطوأو, نم1عع لعع انماعيةءطصأاا جان

 31عاءاعد هس 110ه عءاطط لعص 17. 8ظمطت' ]1. 539, ةطعع-

 ةءار ص عطعم روع ل٠. 5 عءطمص لق 8؟ءعسم]ة, تلتك 5 ءاعاطعمم
 ءا-ل1جعرما21 ءممارسعر 53ه مملأ ءتصتععم 1مم لط عصمت ءا"اءات2-

 مععم ؟ءروءطغعم, 5 عاعاطع هع سصتأ لع عععقطما: ءطعم 8ع

 عءاعطماتمع خذح 0. 1. ةيشاح زم لعموم عما حاناممطمت, 050

 هرم ةعاطوأ ؟انعاع هس ظقصسلع ممعاط 320عءرع خمس "0

 طتمحات, 8؟8تاعارع اعط نصاع لعموم 1"عروا ععدفعامأ طقطعت

 [لعطعم لعد ٠١ ءعدمدعتس 81 تطقمستات عل ظعم [[ةهطتط ةخطان

 !آ©وء وز عرع ءا-[ةمءعطتستب 1ذأ ؟5عزاعرب متعطاك طعاععسصأ, 5

 لحدود ”[كوطتط متعطأ لعم آدم ةعزمعو )16 لل

 لعرع ةعامعإ» ل1 نا[عر“ 53 2 0355 عرب 5؟ةطرةءالءاص] 1 نان ات

 ظدعلودل, زذطصص ل. 245 (559) ععدامرمطعم زذأ نصل لعص آئن[
 ءامعو عماعم (م”حصصص ةاتاعءعر5 انط0 جاتك عما ةمداععم 5ءطصألا-

 داعاإ]مرتذ طاصاععإ] عدو. خلق ةماعطعع طع قطعا عع ةاعط ةاتعات

 10 01عوعمب ]!ءلعامعم ظاعطع, ؟5هصعام هع لأغ زم لعرع 5اس(

 نمل ىتندم”ةعادع عاعاءطعم ه0لعم ةلطصاتعطعم دعس 318-
 طاوءطعع كاقسصسع ععدوستسءاأ طقأ نسل لمتعط 111م2ات111-

 عاتموع 0ع ؟ءموءات ءلعمعم (ءعمعدامعتعم 5١02 ءله82025

 عن نماععةءطعأتلعم !عطصأ. ءا-1[3ةععاجت طقأ ةلاعر» لأع عع

 1 [لعرع طع. 2027 طقأ ةعانلعرت نطعع ل1 عدعم 5ةصساناتعاط 4

 قمع دسعاشطمل ا ءطععع لادعطسعاطل ععععطعم ذم ىعلمعم ىرال0ا1عع5 عانت
 وننعالممع5 8آ155. 3ةةطعد“. مقهي. 17

 هر آطد (ط هلأ 1ك. 11. للسدأس الع ام, 562. !"هدع. لآ. مدج 14
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 ممم عرعع 8ظعمعإ ءطصتتممع 0ع ظاتعطقأةطعم طامعاتععااتعأ 024
 طعوس ءراعأ لهضاتطعرع جنتك لعمسص "1 عاطاوأأعب لهق5 محقص ةزعا

 لهمتؤ ؟ءعاممدعس طقصصع, طصخلأ لعص ١١نرإعو ديف ام تكأ
 هب فتف كيتعم هنلت لصالا نم سيل فورخلاب طبضلا نم
 قخاتعط ةزمل لأغ معاواعم ا>دصعس ؟151]021[, 120 50

 زعاح ةعاطوأ ممعط طلعص نضل 03 ل1ع معاعطعم طلص7#ان؟ع-

 هعاجأ طفطعو زوؤاأ عد عاعاعطاهلاد همعاط جاتك عصلةكذاععم خكصح

 عمطعم ععوءاعطعا. م2561 ؟هم ءا - 8[ةعرتت1# هالعط عع

 ]نووعرع ماعالعم, للع ءاصع زد 0ءل“ ةخصصصعلعكات0ع © ان

 5ك. 43, لزع حملع"ع زسص 1ءرلع 5.47 7. 11, طقطع زعط
 ماعاطأ هنتقاتلنا اعدم ][عنتدصعصمو 00عط 15[ ع5 متآع 1١31175 16ز2-

 ازناط, لهمذد زم لع !1ءاجاعععمو كاعأ1م 0عع ؟ةعاوموع» ةزعط

 ععزممأ طقطعر زملعدد طتعادا 'سيقلا دبع ىف, 5020ء0 سيق ىف
 هزم ادد عم ةنيأو ؟هعاعممصلا, 50 0855 هد طعتوؤوعم رطاتقذأع

 مكشي نيكي, نيرو ريع نب نابع نم برط ىو غلجأد سمك نو
 رمامسمل طقطع زعاط هنعط ءامع 8ظعسعتءاتمع هال

 ماعلا هماععمممدمصصعم, 02 زعط ةزع ان ؟ءعطلغععطملا طتعاأز

 هم ةعارمعتطاأ هقسلتعال جن 5. 26 7. 12 هاذ 17 ه2طعووع-
 نع

 منسو هس لعم 18300 لأدلا سكب ىدبأ,ر مةطععمل لذع

 ]عدوا زم 1عدجاع 0ترععط لعص (ةصاتق م. 1546 نساعأ-
 دانناجأ زعل. له ءاملععم 1"ةللعم, 50 ىطخك عاءااتصععم

 دور جم0لعرععم ((ءعمعجالمععس ؟08ل1ععممدصت ع2, 15[ ةهماكك علت"

 لود 8ععاطأ جتك كعزاعم» [طص [آآجطتاطخ, 00ع“ للع !"عدععم
 هزز20 انطععطحاتمأ ةاةعااأ ع.

 اان مععم أمل لوصتاتمل' 1550, 1". نت ١

 آعمز ءطأأ جات 2 5 © 1

 5هنام 14 2. 11 1. ىف دعب ةش

 - اه - 6 ]. ناينف

 رقع د16 ازا ناسونف

 2 3ي 208 1 مي



 (9(ةجءطرنعأ هربق هنا 61 طصوأ] عت جءاماوتتعم الاجانب

 0111 دك 1 كلا 3 ل ا كك
 ماتت ع5, طءارع طتمل] 11114 ذعر ؟ملتعلا طاا]ءل] ةيهزأ 17 عع
 هجم عملنا, وعون ذوق 6 طلال 1ع 6[! عاب ةعوأ| أ 6
 ن1 1غ |8108 [1 5ع 5مل معلا طعضات ولأ علن 910811111 طاع (؟انع

 الاانا م11 1101 ع 6 ععاوصسلا] عر طم[ جبع 5ع 10| عننا
 ©6075 311 11611 118091[ بعلا 1111 ها ل1 لع11 ل0681, ال15 هلل
 نزعزع 2كم ال5 1118 طاع ظن ب1106 مق 5ع 00111111001111116<
 نول بعلا © وأ ارأع تماما, ططءاأبع طداعؤ الانا 701 1[000]1)
 للا ذالآإع نمنع 6نعماموأع 11 161غ يعمد ما مواز بع 850106 6<
 0ج0يغ )سءنؤعا) ت11. 66 ءالغ [كمرا ةاعتمللق 0غ 21و ع
 نمنع هجم[ ع1 2 [ى111111عنأ ]أ ءلر ]0 طلأكط 111311 ع8 1100 862
 و011 مصلضعلا, م5وزؤ اع ؟[عممعع |ءاهإغ ذاع 5ع لال 861|ءاج
 طعنا زا ناووأأعلا [ا10ج1 علل, 0ع1111 111011 6ءومطقأ طاع ءات علان 0أ]
 ق8 وءومأأ ملل طاتغطع, 6ءاتواتتتع كلوتعلا خان عهطعلار 1115 017
 اناا ]011 جهل طك, عاللعا1 616 |ءرعلاعلا خلط 10
 تحاولللا1ع هلال لن ءمانتا علل. 11مل ذم 3م وعلل مأ] ملا 8
 انع5غ11 5عمع11غ8 التوم 2ل[ة011161 هآق 111 شعل1 6ع ع010وأعلا 86ج
 1 لا اة ا 2 تف دقق قالا تانلا تفلفقر
 انونوأ. قرعهط. معمم ععط. هل. 1ععوامع. هدد 1. مقوع. 19 [ءنال
 ”ةنثا ظعم خكطس 1ةلتط , انا قرض طعن 0ءق 6 ت11 9[! , |. لوح
 روحت, م. 426: »دعانا ظعص 1[ةملطقالم عاد 580نكت, !. الطص
 (طهلأل اع. لع. 552: ؟هعخ (0ن10بإ ؟١؟ةععفر طلاع 1111 600
 ©. 504) ظعم ءا- ةقعاتنم, ةفطلمااهط ةطص ءالكهحكعقشب 40
 آطصس ءا-لكهززأذ, دطءاقبع 165[ قلاأوعأا تلاه ع1611 2011 53001 02

 1003 نعاله1111غ عاللعلل. 301 خلطءأأعلا 2500101121[
 كاذنزلبعم [عمأمن] (هاقلح 8عص طلةسمر |. اللوك دكا رم. 09.
 آطم نطقإا. لع. 552 11105ءطخلتل ظعص 53:10, |. كوك. م.540
 31نطقمس ص عال ءا-]آععاطت , .١) ]طص (طملا. .3١ 645, نلذ ةطاتاح
 8وعطأعت ا١؟جططر وعزل. انت 3.200 ةطص ناطقلا. ث. 796 , !طءاج
 ليون نى[ 5ع الع ناطةلا( انأنطر, نعمان 1ع طاع 6م[ أ
 ءاضو3ق ]ليم[ الا اخعلتر هقرتأأ ب عال اللب ل66 شاع 6ع
 الءتاموأع 0ع ؟[30ةدا11111 3ة5[11106. ألا 3أأ7 01106, ]عع
 طنب ]1 خان 0110]1[9ع 0ءق 011141 301ا1156115 1111 2. 14!
 0ءزأ منع, طلو ءطقسم ءاحلك عاطآ , وأآغ اناث طع 6ع 11 )1611 0062
 116ت[نن ع1 ذعن 9[عونعالر انالط غخم11146 علل نم [زعلا 90[ءللوع |ءأل1 1

 611[]011©6 1عطع11 [[111] 061160210ن6)0]1 م011011114, طنط
 كلك داق» «:3فكتقلا ك1 ل داق فلا ا ملصلو
 901. 1693 200) 0011111004, 11110 3خ11016أ1) 111111 8ع11 11118 ع1
 جداأغعلعا 101مل ةذعع اضم عع, (صءاابع ]|[ هانإ] ذاع ©ء[مبابأع
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 ال115 1ع ؟11[[ةانتأ|]0ل1|ت[[1 61 5عناعرعاا, 505 ةاآأعإأع 1|. لما
 هعمل[ معا 80[ دز) عع طعءااطأ طاع 6 ةءلسسأ ماد 10[ ع6 11 60

 91.1700 هنو ءازتع 66عام نأع (نلاذ 63| ا باع 6ع واتت منن

 ل[ 51000111 [م[نأ, 6ع[ ثعأأ مز ناتط طغت 92[
 الملل, ن0 31نطحسصسصع0ل طظطعص 11هطأط, معأأ. 11 5. 245,
 اننا ءرءل1 23011 60د[ ى11 2[. 562 خباسنلا 51 ©1120[

 انا15 ذهذأ لبا 6ن3]1 ه1 111610101 ©1اكعل1 ىوكلا ةعزا 6101012

 1101من علو ةعما معن عتاطةوللا 0011 1111 111 |ءالاعات 61120[[نهع
 رناضأع 111161 1. 1155 للا ةكقعع6 ان6عع ذاع 2311011611 1
 همن هبعا تا قةسللاع, ل1165 715. 1349 لعد[ هوأعلا 5ع 21[
 عال[ واصلا لأن ©, 346 الع ©6(ءالع 5ع 0011و علاطعلا © 11.

 تذل د11 9 01 داني تالفف كلل لل ناتف تناك ل
 |رام0)زع م[آء1بع11 ممءلل ةارزل[1 علا ؟[نل1611 شع 0
 63111116 06101111116[, انللط طانغلب اا[ وانا 061 220716062
 زاعا ©ءلعمأموأعأ] نعنءأوأ, طلاع [أغ 0011 ال1018 قال 011161
 |ةيءاذعلا [ألاط, ق. 20. أز1 6مم 161|1 7111101 نأآدح 111 6
 98م6 1120062 60111 © [0111116 آد 915, 500ءمع1 130-
 لقص انمز11 تأولم1116 ملأ ز نأدج ءاطق0لص أنا 61مل
 ل3015, نأدخ (طه00ةص 11 ]و5 261 6نانزءأك4 , غم

 1[1نلفم هذء2 820نص 1111 6 (0111116 901110011. ةهأع 111001[2[
 انا لوعنن 91860[ 6ءاقلنإأ (10 هللا 11تآزع هنا قانءا ال1116, م0
 نعوم طانءاوانلا طعنا اهلل, طءالبع 508 اننا ء[انوأع هاصوم8 عع
 اع اة[ وأ[1 عع 11ه وراان ألا[ ن1 )اعمل الاطر انا نع 3001
 عا 0011011111ءااط ع1 00116010 نأ[ زعل 91 ءل1 6ءاعقوأ 6ءاتدأع
 [مءليةؤورن مط ءلاز طاعإع نععازءعلل هطعاث [ه 1 ءائامأ مع ءألار, 8و امن
 طونامل13 عأللع خاعاتتأأ ل 1[[00ةنسذاوع ن5 111غ 61111
 الأم عع [اعلع.  ككئاضفععا م[ءلل07ع 111 2611 901006611 م
 0م 111006 601, 11118 ةخلامخخ عأ1111106[ [[1686 109 ءالاع )07162
 ةعلارعأغ 111 عءازلعأل1 ًلاولل1عل1, 116211 111 50111 ةنانأنأ110[ عألا 9[:
 116[ هزل خاتءعأ ©6(ءالعت [اءلأر, صءالبءت ةءقلوآه 11 مع انزل علا
 ]الع [ءاراءانؤزملاأ خان زواتعلطعلت هالقوعآمز]01 1[أز 00111[ ©. 2
 انالأع 150 3. 7 ان 9111 بارغ 111 3 ]نلت 1ك الل

 اع ©. 40. 3. 1 بارع نال[ 11111111[ةالغ, ط0 06101

 110 ل1 ل كالا 0 كسا ت11 تالا م

 فا تك ئللا تاكا لل 1
 ءأل1110[ 166100110611, 1161107 عع 9م لج ©. 32, 4

 آم 6. 39 دمآ) 83.9 00) ءأز11118آ[ 001 هع ان وزذع

 ©. 203, 11 1| نمت ©. 47 نألبأ ]م ندا[[[ةسغانو طاأعفءةءابمأأ
 انلاط مرخأ 2.27, 18 ]1 هلبا ةضع 508 ةاللرعق قهلاز الكف

 !100) ءارلللمأ ئاطةاالأز ةهوعوعأا الغ )اع ناطءأاتت هانا اخ



 ا

 رم ©. 40, 15 الا15 ©. 4ك, 15 انف مهف 5,427 6.495 1١

 انعنعل1 نعول ءاالوعات وة انلاو ما[ ةلاطأو 6

 200 2069 115 ذاع قااطء[ء16ةم|أن[ءأأ 585 ةظانقبعق ناخذ
 مذيب 2ونزأ, نم ذاع ءائازأوع ال18 ةاودأأءلتع © | ا
 فانا كلللفلا دقق ت16 0 ل معطأل] ارم[ 60 [1:2)21
 انكر, 561 6ءعمرللا علا 101|9[ ءاعاللامعازأ, ءاوعاطز ةنلهأو 0862
 1 انتاذ 0مهعماأ[أ[غ 1|[, اللطف [ءاتع © مانو ةعأغ نعوغ 0
 انعأغر, 008 ]1غ 11111 اننا ار طعما 1مم 10غ 0ما1|[ةلاضأو 10162
 ةعوعوء6ع1 نعنذعلا عملللا, 1ل1ضعم11 عال ق. ذل. انا[ نس م1

 901111266 )ءازأ خالات 1111[ ءاغاللاو 6011 شر 0861 1111461 ع 1100)

 هلأ عر اا[ كح ألا عج 8.1. ءألا 0621611161108 رس ان. ةنآ.ز 10682
 وأم جنب ءاصو هقانتءا مق عالذء 0100611[9 ل115 © 611[016161061 0112
 5ع 601[ |! ع 100 611 غا510611[011 ناك 6ءلاوأا لعل علا
 11001611, 11111 116 110ج 6و هاما [عءافاوع للابن أع 1
 كاز 1611[100 6أغت ءاللأوأع © 1ء[[ع1 11136 56111 هنز11118 2ع[ ن[ءاع

 061. 6.123. 14..83 [انا كينييحي نب منغ 0[ 001 000

 6. 013 بيبح نب نامتع ه091[يءألأ أ ةءاذع ؟[ههالا [ءارد

 ا هووزغأز ©. 48. 8. ]1 عئبب [01116[ 110018 عيتي , ]01168 11

 هاء[ مز ءكواأوععر هو ء[د9هكأزأ ©. 15,6 نلف 24, 9

 وء[لق ماعم ءلا دغر, اطهق تأ ةع0 111 6هنم1118 01 ات

 *طانلاو 5من ةظايلر| 3601 ذأغع [عءّوتع ننس أجا[ بات[ نع 0 د

 ووقعت سصاتعفع. ان 111 56111 0911110611 عقيأ ©, 455

 وأ نع 6مهلتل118 11111 5616[ 6 617 لت ءانإ ءافانلاو ةعع تا عمتأب
 1008 أعان ن1 ]0 ةعانأ أ وع ءاا 1ع قمع م18[ عع أز1, هآق م61:

 كم1[. طلعلي ماع ألان اننء[اتوأع ءالأ| طعم ءل156 601111 كاك
 ذاع ذزع 9110101101110 5ع8 15801668 ه1 5ع 1(6ءالع, ط0 ذاع
 كلك عتب (1ءوعلا |[نالأع, ةوكمللا واناوءاطأعإءلا جه, طه 8

 د 60111 من 00101110606, 10111 9ة[[غ عال نعز1 ؟0ل111611 1116 أع

 كا عيت 611061 61)111. 68 |ءأللأ المع, 608 5

 53015 65. 48, 1 011311 نوهلا نب جلم نب عقيب

 ةأأغ )ةعءاقعل |ماكعلر اطأغ 6. 24ب 00 30 نع 015
 نوجلا نب عيتب نوهلا نب نب جب كم ىب عيا 018 خاعأ اند

 ابا 210111611 11115 011 0011 1101161 1111
 هلع قامت 001011116110611 9غهز1161 نوملا آما ء[ع 2011

 ًالتلزللع ء1]- [[دمم اننءماأ[[غ, أ1 6مل !تكانأعأ نت عاد نص

 تكلا :طيرم نب ثيع ©, 38, 0 [أمإ1 9568 6هزتللإق ©. 6



 اللا

 © د
 ةطدرم ىب ثيغو 1100|[ 10011( 00وعل01 رهع ©. 24 ار ا 1 : 1 ل جم 6 ب

 اله غأل1 ©دالاق نان م01 00ماأ اناا رمع ل1801 !10) كيرحكتلاب
 انااا ء|ءطظأ ا

 20208 نا ءانا4 ا11|ننعق زق [اعزتع [10) 0009 انعأأعت 1192[0018
 انمار الل |0011 لا ءاوعللمق قالب ان[ نع © [017 خان ءالللوعلا نع
 011161 1165 نط 61م0, و. 23. اا خيصع ©. 5, 2

 ارث[ ع )ملئ نام ب[تنيلأنللذع ؟هللتلع 6. 83, 2 ألازالن[اذوأ 001:2
 0611 0101611: أع م06 06[كبأءؤءلاعلا لودت ©. 3, 155 5, 3

 انااضذ ك1, 12 ملل 1161 نان ءاللعألا 85عاما شم نا
 11 اان601! ”قلطل - 3ة[عصفأ 1[[ معان ال[م1116 0011 2008 06م
 )ليام ءللعل1, 111 اعز عانت ظالم 0عا1011111611 501[, ةصحتل“ نان

 ان1018[01110 نعال نذ 81ةلتلع 0م عانت ه18 نتاثآ[, ططع[ع
 0ع ن016م[هوأ| ابعت 91علزعلا طعن هعماأا لينا 6 (ةلللللع انما 9/12
 انهللا106 011111611[001. ليال دافي هاليوم لثا ةللكللل
 طع|ر الخ ناك اره6عم, مللالعلت ءالللوعلا |0[[ للعلا ؟1تل11011 ةاا)نأع
 |[10[30) 11101 0107 رانا ولالا مازال | للعلا 100106 11116 ]01 قازاآع
 ا تطل ا يلا تل اللا  لوتت لل

 ل تا تلا تالا طاق لا
 قءاكجعلا عز ءوعتر 0من جاعطعللع ع1[ هللعل1ا 5عنءالرا1نلل. الع ؟980اهئ2
 1عمعب, 06[ لبيع ل60 طع كنعان اللاولا 1 الا دنآ] يان
 1 املأ 008 الار 10[, 01100111 28 10610611 0
 الا[ 01106 11111 طع 10111 111 0001 ل1111, 1120
 الالط الاناء م1101 ءاعوجوط | بن01, نع11011111, 011 511611 001: 0عاجع
 اع ةمازءامع 6عأ علل عن. الاكع انللط ناعم ملا 5ع 162|1

0 11 
 هن 9010113 ءا0عع 5غ[ عق ؟للع نانأأور, طاغق 29

 011101611 ناك [نأ]عل1, انال1 111 ع1 0011 11111 01500016 أأ أعلا ال112
 0001 61011 نم ؟اتوطعت هنأ 5مز]ءاطع نعنطتعأاءلا خا
 [لالخ16ل1/, 1ل06ط عل 6عمطا1أيأأوأ هللللعات 0عاتت مال[ ةللطألعلا النمل
 هئانا1 0 001010[ 266 0عق 50101 6014 ءأ156*), طع[ 08 8
 6م1عأغ5 0011 61بمانإا عملة نعوءطعلع ؟غمصألما 6ع ماع (902

 عمان وأعلا 0ع ًالانممعات 11 ءارلعات ع1 رأأنأعلا 0م
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 نب ةنْهِب نب ثرحلا نب ةعاقر نب سبع نب دبع نب ةيراج
 فاطعلا نب عم نب رماع نب ةيراج راصنالا فو < ميلس

 نب كلام نب فوع نب ورمع نب كلام نب ديز ىب ةعيَبص نبا
 © ةقراحس ىباسيالا

 نادم ىفو ءرضم نب ناليع نب سيق نب ورمع نب مش رضم ىف

 بيرع نب ديز نب مداق ىب هللا ةحبع نب رباجلا نبا. فاقلاب مهق

 © نادت نب فَ نب ناويَح نب دشاح نب مسج نبا
 نب رْمَل نب ةرُكُذ نب هبتم نب ةرّْخَع نب ند سيقلا دبع

 ملسا ني ةيواعم نب نعد ةليج قو «سيقلا لبع نب ىصنأ
 تيك نف د ٍمحْْذَم ىفو «راما نب ثوغلا نب سأ نبأ

 هلع نب ورع نب بعك نب ثرحلا نب بعك نب ةعيبر نبا
 © دّدُأ نب كلام نب كلج ىبا

 8ملعا دللاو رخص برعلا رياسو يرزلا نب رجاض راصنالا يف

 ديح رفعج ىنأ فيلات اهفلتومو ليابقلا فلتخ باتك مت

 ءاعيرالا مود ق ةفرشملا خكع ىيفاشلا ىزيدرقم ا

 مدس رمخالا عمجر مهدت رشع عباس

 © +يامامت نيتالتو عسن
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 "زون رخو نواب نب عايب ةيبرخ ىب نومهلا ىف

 ىفو <سود نب منع نب ف نب ميلس نب عيت دزالا ىو
 نب عينب 0 دناواو كاع 3 «رعشالا ىب مصرا ىب عيني ىو عشالا

 7 نب ةدزأ نب عيني مخ ىفو < نأو نع يفاركشو د

 © رقبع نب رسق نب ريخت نب عّنبأ ةليجأ ىو ءمخ نبا
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 نينوعتَ ىف الا ةيجتملا هابلب فيلخ. باعلا ىف هىنن لك ||

 قيقا نبا قرا ني كفيلج وهو ةلمهملا هاحاب فيلخ راما

 5 اب نب اللا ميت نب يماع نب دعس ن ىب ةتراح

 هَْط ىف ىذلا الا نيعلا سوتفم ىلع ليابقلا نم ةىث َّئ

 :بلعت نفور نيابلع# نم ىكع فو نيبعلا مضب ىدع هناث

 © ثوغلا نب ورمع نب موج ومو ناهتح نبأ
 هاو قواك وب ةةتابك بنت ىب ةانم نيو نم سيعلا ىرمآ ق

 :نانك ا8دعد برعنا 2 هش ّلكو ا يعل دعس نبأ
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 نبا ةريشعلا نلعس نب مكحلا نب مّلَس نب ةطم نب برح 'هناف

 © اره نب طساق نب برح ةعاضق ىفو « دَدأ ىب كلام
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 ميج ةيراج الا ةتلثم ءانو ةلمهم ءاكب 0 0س ىف ءىش لك

 6 هيض الا برهن قب راع قب ناميش نبا ةلكاو شيرق ىفو ("
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 عاتسلتمرو ردو نسب رمشلا د 59 ةعاضق ىفو « ةرازف ىبأ

 نبأ ةلمهيملا نيسلا سحو ةلمهلا ءاحنأ فب نيسح ءىَط 1

 2 "نط نب ثوغلا نب ورع

 ركب نس فوخ نم ورع ىو قلتم ةانكب ةلتأو سيقلا دبع ىف

 رخا ءاسيب ةلياو اهيفو <« زل نب ةعيدو نب ورمع نب راما ىبا

 ةيواعم نب ةعصعص ىب ةلياو نزاوه ىفو نبأ فورا

 ناتمطلا ىب ةلياو را راؤن نب دابا ىف ىو < نزاوض نب مكب نبأ
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 ن5 ند 6ص سد سس
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 مه# نب نامبذ نب مدو نب مشج نب ورمع نب لعج نب مارح

 - - هع د

 ءاسقب ةلتاو دز نب ردع ىفو "< يلب نب ىنع نب ىللهذ نبا

 07 رببك نب ثكيع ىب ةفيض نب مارح نب كنف نبأ ختلاقم

 كج لبأو نب وع راؤذ د دعمبر ىثو ءةرطع



 نب بعص نب دوأ نب بعك نب كلام نب نرق محّذم ىف

 كع ىب نق دزالا ىفو < ىضاقلا ةيناع طعر مو ةريشعلا لعس

 قلطخو مودا رق ههاوم : ىفو - .عدوالا نب هللا بع نب نانحع ىبأ

 © لاو ولا ورع ىف ىنرقلا سيو 3 موك دارمي ةيجات نبأ

 ىناده قوراءرعتشالا ياو ماما مولا ورع نيركشألا ف

 © دشاحا نب مسّشجا ع نب كلام نب عفاذ نب دعس نب رْذع

 سايلا وو ا وود نس يلاجحر ا

 لاَدَجَأ عحْخَم ىفو < ماموق ريغ ىف نسميلاب مو وضم نببأ

 ىو «ءةيرخ دل ل اا ا
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 5 عوبرب نب ةخبعت .. ىب كببع

 نايبذ نب دعس ىب فوع نب ةرم نب دب ردت نالجع سجق ىف

 سمس دعاس

 ءاذع ةرم : نب خمردص د نيب ةمرض اهمذو

 ثرحملا نسب ةبلاو نب ريم نب شبر بوح نب ىسا ىنب ف
 بعك نب شيرخلا سبقت ىفو هىدسأ نب 5-5 نب خبلعت نبأ
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 < نزاوخ نب ركب ىب ةيواعم ن نبا مشج نب ةيرعا نب ةعادج

 نب رباج ىب بابض ىب ةيواعم نب ترف نب قلع اضيا اهيفو

 ىو ةيسشابح نايبذ ب لحس: نب افونع تنام نب طيغ نب عزف
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 دي < ىلد نى رأ ففخت نرش لب
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 © مو ردم ىب نأرع نيل شو

 رارق ىنب ارك ةقوللاب 1
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 © «ةَديَقر نب تاللا ميث نب ركب ىبا

 ورم وو ميجا دعب ةمدكملا لاذلاب ةرذج رازن نب ةعمبر قف

 ءاذل مضب ةردخ راصنالا ىفو ءةةيلعت ىب نابيش نب لفقُذ ىبا

 قب قو 6 راي و جروشلا ندا ترحل و ككوع عقب نجلا

 نسب ىنَف نب مرع نب كرش 3 نب قر ىب لغات ىبأ اهلقم ةر لي

 و نسبأ ةيجكم لاذو ميجا سكب ةر ةرذج نيبقلا ىفو «ىلب

 0: نب بعد نب كلام نب مشج ن ل

 0 خايبع ى د رماع نب خشارأ نب مهدت نب ج تا نب ةانجتم نر

 شيوف ىفو ءفاسخأا نب ورم نب ىلب ىب ةازق نب لبيمسف

 نب كين ىفو هرهف نب كرجل نبا نقوذ نم ةانتم ءانب د
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 ةيرخ ىب ةنانك ىفو م نارعالا نبأ ىع فرحا وهو يح نبأ

 اهيفو. .هركب نب تيل ب دعس نبأ ةامهلأ اجاب سيت اضيأ

 ننيوركماو هن تيل نم ادعس نب فلج نب سيك ايبا

 ةعيبض نإ نيا هع ىفو «رامأ ع ىف كر كارير سحأ اينخ

 © سيك اهيف سيلو رازذ نب ةعيبر نبأ

 دبع نب ربادل ىب عتق الا ءافلاب وهف نوطبلا نم برعلا ىف 8 جف ل

 © فاقلاب وهف ىنعي نأاد# نم نيرو د كيدز نب مب د هللا

 قو «بيرغ نب كيز نب مداق نبا فاقلا محب مق نادت ىف
 «نيبقلا نب بعكى ب كلام ىب مّشج ىب ةوخ ىب جغلاب مَدق نقلا

 الا نونلاو ةمجتملا نير تع وهف برعلا لسيابق ىف ءىن ل

 سيق نب ناشر ىبأ ةدحوملا هاسلا ناكحساب ةعبرلا ىب مع

 © ةثلثملا ءاثلاو ةامهملا نيعلاب دناف ةنييج ىبأ

 نب نافطغ نبا ةثلثم ءاثيو ءارلا فب تفر ناليغ سيقاق

 ةعيبر نبأ ةححوملا ءابلابو ءارلا فب بيرو < سيق ىب دعس

 ثبر ةعاسصق ىو 6 ةرازف نسب ْميِمَش نب لاله نب ثوع نبا
 نسب ءارهب ىب طساق نبا ءارلا مضي ثّبر ليقو ءارلا رسكب

 2 . 5 تريغاتف ..د ناخد

 043 ب 5 1 9 د
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 ريغز نب يلج نب دبع ىبأ ىأؤلا ميدقتب فيوز ءىط يف

 ىب ةثراح ىبع نب قيرز راصنالا فو < نامالس ىب ةيلعت نبأ

 باسن ىف ءىن لو 6 جرؤخلا نب مسج نب بَضَع نب كلام
 © ءارلا ىلع ةمدقم ىاؤلاب فيرز وهف راصنالا

 هفراسكلاوو نيرالا ىف يكلاق يبد عغومو تييبنل | راض

 © دابا ىب ىعد عييوحقي قفا روعنم ىف تيببنلا نايا كو

 نب دعس نبأ ةدحوملا هابلاب كيب 5 طايرب جوخ نيودسلا 8

 نقلا ودع قوفلاج نيك نعيلاا قو قاذود مب ةيلاعقا نوب كنزا

 نسب ىهيح نب فوع نب كيدز نب بهيبح نىب 1 ةلحم روع رسج ىبأ

 © نيقلا نب بعح نب كلام نب مشج نب لياو

 نسج يلج وضرب رخا هي ورحلة سلج قوكسلاق

 نب ركب نب ثرثخل نب لودتن نب ةعيبر نب رماع نبأ ةروسكم
 سّلح ةعرخ نب ةنانك ىفو 6 نوكسلا نب يقع ىب ةبلعت

 نع نيازكي :نب'الوشلا ئب ىدع ىب ةقافن ىبأ :لمهملا ءاخلاب

 5 ةنانك نب ةانم

 ىنب ىفو «عفاد نب مشان نب ةقباس نبا لادب نالاد نادكاف

 ©كلام نب نزام نبا ءارب نالأر مهم نب ورمع نب كلام نب نزام

 ىفو ءعرضم نب سايلا ل وح اكون
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 دعس انبأ ةمْيطخو ةَمّسَخ ةئط ىفو © ماذج ىنب مّشح

 25. نابت نب دعس نب محن خج خيلعت ىبأ

 جدد نب كلام نب دّْلَج ىبا ففخ مضلاب لع محم 06

 نسب كيز ىب دعس ىب جدخ نبأ ددشم متفلاب ار عضو

 دماللاا ندشم نيغلا روسكم ةّلعو..«ملمأ نب دوس نب ثيل

 مدام د نا وفيا ةعم ونا دقأ نب ياتدع ينعلا ق

 ىو نآردز نب هللا دبع ىبا ةتلتملا ءاقلابو نيعلا مصب ا

 دبع نبا نونلابو متغلاب نانحع اهيفو < شّربألا 0

 8 دز الآ ىب هللا

 نب ناسيبُذ نب ةرازف نب رئاط نبا ةلمهم نيعب برع سيق ف

 نبأ ةمجكم نيغب ليقو ةلمهم نيعب بارع ةىط ىف»و «صضصيغب

 نب برا قو < نّيَّنع نب دوناع نب نعم نب دو نب ةيْذَج

 © يحكلاب بارغ ةفصخ
 سس د

 عل

 نب م باعت ” نزو ى مق ةىط تو عرش نب ميغ رقم ق

 00 ا عي ماسلا ع قو < منغ نب توغلا

 هاًضر دبع نب هللا دبع نب ورع 2و تاوصأ

 لصوم اب و خيدكملا هاا رملعو ىنعي :ماطخو وي لل ل لق

 برعلا نم ىطب :ةماطخ كبر 5 ىبأ لاقو



 نيك

 ىثو < ناهبنذ نب لاعبي ند نكلام ٠ ند 5 نب تم مادا نردأ

 2ك كيعإ هم 0 س

 ءلقفأ ى 57108 نب سيرفع ى د ةعمبر نبأ مىلاب بن 5 معة

 8 ةعوبر ىبأ رهضلاب بلك ةعمبر ى

 سن اسهيفو < سرفع نب سعاان ن 0 : كشر ور رسب نها ِ

 ءايلأ ركب ممتن اهمثو < نآرهش نب هللا 5 نبأ نوذلأ مخفد

 ريم نب ةراشم نب ورسمع نب ةعوبر نبأ خويدكما نيشلابو ةد>وأا

 < ةفوللاب شنب ةقاع بحا ص كلام نب ةيبأر نب ماع ىبأ

 © !كحاو أردب ديدش ورع نجأ خاوهما

 نب صاسعلاو < سوت كبع ند ةيمأ نب صاعلا شيبرد 3

 ضاسعلا دزالا ىو + مهس نى 0 ني ند مه دقات نب ليأو

 000 نب 5 نب مق نب ها د ةيلعت نبأ خهمدكم داضي

 ن

 ئقو < ىلبأو نب 7-52 نئب ىلع نئ 1 بعص نب مييجح ةعمبر قف

 ن 9 2د عن هم نا نءعو.2 5

 نعيدع نكي نوع م نح نف بود ف مهدع ت 2 ةىط

 8:لع# ب نامالس نبا

 سوالا نى 9 كل ام ئىد مّشَج نبا ةرجكملا هاشلب ةيطخ راصنالا ىف

 نيتملهم ءاضو ءادكح ةميطخ سيقلا كيع ىفو ءةتراح ىب 6-59 أ ع 8 مر 5 35 565

 ند

 ٍةَمْطَح ماذج ىفو ريل نب ةعيدو نب براد نبا نيتدوتفم
 نسب ا ب كوس ل نثكلاما ئد 2200 د فوع نبأ هلدم



 خم

 ةاضيأ نافيفخ ةعارخ ىو «بنك 8 عز رغلأو «فوع ىب لذه ىب
- 

 ثوَغلا نب ورع نا .فورشمل را ءايلا ددشم تيع 0
 نونو ةيدكم نييغر ثنَع ةنانك ىب كلام ىنب قو .«ةىط ىبا

 ىثو يديم للا اد مون ببيبح وثو دك 02001 ىيب

 نحب ةاطيرم نبأ 52 ردخأ كيبو ةيجكم ربغ نبعب ثيع سبع
 52 د ن م

 2 سد+ع نب 2 ماد نب بلاش ئب ىكلا ه ند موز

 نه سد

 ىب سيقلا كبع نب د ندصقأ نب نب دا ومال ى : حابص سيقلا دبع يف

 مهاع نب ورع نباحيز نم .فيرط نب .حابص بص ىفو .< ىصقا

 5 حايص ةعاضق ىفو + ىب :كعس يب بعك .نب ةعيبير نبأ

 كليب يبا فاشل نباكويدك ىف حانبص ةرّذع قو .ءديز نب.دهت

 © ع ذلاو .ديدشتلاب جايبعلاف اذه ىوس ناك امو «ةّونع نبأ

 ناضل (نانام يبن نان نوي قدا قاديش برعلا وشف
 كلام نب ىدع ىندافوع ىب كعس ىب توغلا نبأ ةيجكم ريغ

 نب ٍمَُشَج نب ةيوا+م ند سيق نب ورم نب ليس نب كبز نبأ
 نطق نبأ نيم إ م اح ند توغلا نى 0 ىلدأو نب سود كيع

 2 - ندع هسد 2
 م 55 : 0 ٠
 9 نب عسي وأ نئب نميأ م 0 5 نبأ
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 ودي ةدواسعم ند سبق ندور ب ىلهس نيف بلكا 7 ُّ

 ىيابح 000 5 هيإ 5 5 0 3

 6" وربع نب وربع ىب هتمقكا ءئطط ققو ©« نسمش دبع نب مشج



 مسي

 ىب كلام نبأ ىاوب نامز ةذعيبدر ىفو ءركب نب ةيواعم ىبأ

 © ليأو نب ردم نب ىلع نب بعص

 0 نسب روث نب ةدبفر ىب تاللا كد نب هر نبع نيل

 ديس نب تيل ىج قبو نب دعس نب ةرّذع امصيا ةعاضق ىفو

 دع ىو ةرْذع مج ىفو . ءةعاضق ني فاخا ىباملسأ نبا

 ىو ؟فانر 0 مر نب ةمادق نب دورط نب ني نبأ

 © رجح ىب ةانم كيز ىب دات نب ةرّشع دزالا

 ةنانك نب كلام نب ةبلعت نب سيقلا ىرمأ نبا ةمجحكم ريغ

 2 رعك ىذو ءاعاسصق ىفوشج نب نيقلا بأ

 © رامنأ ى 6 لثفأ نب د فل نبأ

 نبا :نيعلا نكابس دعم ةئىط قو + ناك نب كعم .برعلا ق

 كلام نب ورم نب رفظ نب ورع نب خيداع نب يو نب كلام

 نب ثرحأا ىبا نيعلا نكاس دعم معتخ ىفو ءكتسماصلا ىبأ

 رماع نىب ةعمبر نب ماع نب ةفاكق ىب كلام نب تعك نب مذ

 © ناره نب هللا 56 نب مسن نب نككلام نب دعس نبأ

 رميحأ رماع نب روث نب 0 نب ةعيبر ىب هللا دبع نبأ ةأولا



 سب

 سوُقرح نب ةيبأك نب ةيَحح نبا ريسكم ىرابض اًضيا ميغ

 © ميم نب ورم نب كلام نب نزام نبأ

 ةدانش نبع باريت ىباكرخا ىباورتعا نب ىو بايرلا 3

 © بلاغ نب ك شيرق ىثو

 روع يسوزسا يقول نبا وش قير رجلا بنا ى

 ىلا نو ورتع قياةيلسوفو تنفخ تلا وتب ةننك مرو نيت

 نب ةعيبر نب َرَجْنأ ميمت ىأب ىفو ءةيواعم نب ةعيبر نب برك

 ما م قواك دخلا لاشتو ]دبع ىو هانم كنز" نب ككلام

 بعك نب شيرتخلا نب ٌمّيْمأ ماع ىب ىفو < ميجلا نكاس

 8 ةعيصْعص نب 3 نب ةعيبر نبأ

 ققوريفن قب او ساو ديس ربع م لسأ ىنب يف

 ورسام نب وعما عوج
 ىلع نب ورمت نب رامنأ نب لاَقَح نب هللا ميَف نب نامز 510

 نسب كلام نب نامز اًسضيا مايفو © دزالا نب نزام نب وربع نبا

 ىثو ءاهلتم 5 نب ىدحع نب ورم نب ةيواعم نب ةليدج
 نامر ٍيحذم ىو دهن نب جرح ىبا ىازلاب ن امز ةعاضق

 + ةريشعلا ليعس نب بعص :نب دوأ نب بعك ىبأ ةحونقم ةارب

 نب بقعا عقب ةبلعت نب ةيواعم نبا اهتم امر نروكسلا" قو

 هع تح ندب ىدع نمبأ ىازب نام ن هز نزاوه ىثو « نويكسلا



 مخاو

 هو آك 3 3 5 هو

 اهاندأ موخأ ن ردود ند فصخ تعذيب ةسلطع وذنب ةىط 3
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 ىو < ءاعردج ناك < خام . ند 3 هان ىنورم ا دأ ثردأاو 001

 طظّشملاو هيلجر لوطل ىم» امولا كلام مأ قو هع ونب بلك

 فوع ىب ربكإألا يمهاع ند فوع نب مما رماع ىنبأ فوعوعفو

 لاقبو حاّمرلا لاب زارذ نب دايأ قو اذه ساهرا هب

 ىفو < سرغلا للدق ىئذلا مجال ردد بحاص زود ىب حاملا

 اًنمهَف اواخد نان د ندب ىعم ىنب نم وهو حاصرتلا كيدع ةتاننك
- 

 © قاتلا .نعر
 ته

 رع نه رميداربا طقر و

 د و مم نئد 0 ت ل نينلمعألا د ايا ص ءأر !اب نا دنالا 8

 سعد ن

 < ملبس نح ةيغم نب كام ىبأ مصااب ري َ نادك ىو < نأرغز

 ١ 0ن هسه >

 حسي ةخ.بلعذ حن كييبع ن :ةاتلك ىبأ وم دام اكو ل 2-0-0 7

 كنب 2 سس 0 سا

 خباعت ىب فعج نب لع ا يبأ روب ,ىذو . خاظاح قم عودوا

 © ىناؤلا د 0 كك.ذ رهغو عوجرد نبأ

 نب ىيبع نبأ ةهدوملا ها. بارو كاملا سكب ىواددض ميم ىف

 يشن ى دآ .داننضلا جون“ 5 ىرامبض بابولا 3 < عوار ن١ خلعت

 نو تردخ ند ورم حب كل نب هللا هيع ند ورع ند عمن نبأ 1 ١١

 2 6. 0000 3 ا 5
 تاندلا 00 5 ىرأ .ةذ ةهتللا ىف حا . يد 6 1 كيع 0 مسعد

 ىو 0-52 سد خياعت ين ::لهت ند راسم هنن نب سيوفنس نو د



 مع
 سس د د 2 5

 .٠ 052 2 م 5 3 ل 5

 نب ةبذم وهو لنعذ للتم شرج ريك ىو ؟ مخ نب ةابوجع نبأ
 م هع

 2 تو" أ كبلز ند : ملأ

 نب ةعوبر نب ثرحلا نب ةملس وهو خفااب ا ِعدْشم 3

 نب ةبواعم وهو رس آنا بابها رماع ى قو «بعك 2 ترد

 ١  0ايرإ 1 د اميإ 2 5 اهيل 0

 بالك 0 8 ٠ «ءلسدو تينعخو بيد مو هكلاوب ئ#"“ ر هأع ند

05 2. .] » 6 

 -  3نم -

  5نب ضيعم نبا كبع نب نيبجح ى ةااي با ءضأأ شيرف

 م د

 ترم نب جفلاب تابيصلا اضدأ 6 <« بلاغ ند ىوأ ن

 ةيييسلا ماذج ىو © ريخ ى ٍدأ

 نب فيرطغلا نب بعك نب ورم نبأ ةخقالع لثد آلا را ف

 هكع ىو عرش © نب ركشي ىب رك» نب فيراعغلا ىب هللا ديع

 ميغ قو ءمكع ند دنفاشأا ند ةدعاس نبا اع تزو 0

 © 3 .٠

 نسب لذ نب ءطخج نب كلام نب ةماسعأ ند وريع نبأ ةلع
 سب هن د

 نبأ ذاع لم هلأ كدع [ -ضوأ عئىط ىثو ؟بلادذج د نامور

 < سيئس نمور ىذ مع كس ناهبص ند قرع نر ةقراطح
0 2-2 

 اسما( "سكح نسحلا قا باةك قو كيرجتلاو مزجلا هارلا ىف



 رس

 حكلام ىب ةنانك نب ىدع نب ةَيَمأ ونب ةىط ىو . ةقراح

 ىب لياو نب ىّيح نب صْيصف نب ةَبَصَع نب ةيمأ ةعاضق ىو

 رابضتالا قو. ةروسجل ىف يفلا نقاوسملا ندب كلم نيم

 فوع نبب ورمع نب فوع نب كلام نب كيز نب ةَعيبْص نب مآ
 ني نرام نب لاحت ىب ةمث شيق قو 6 نيوالا نداكلا ندا

 هلوقب حامشلا ىنعي اعايأ مياس ل ل ال

 أر عيجرلاك كيسج موهلا َكاَرَأ تلاق ىَوَمَألا ةنبا كلت الا

 0 وا ا

 بأ نسب عّمْصَأ ونب ةىط ىفو مافتع ىف اكبع لود نحس لا

 © ناَهيَذ ىب دعس نب رصن نب ةعيبر نب كيبع
0 

 نب لَغُذ نب ةعيبر نأ نب هد مك لا نابْهَش ىنب ىف

 تعم نب ورمع نأ نب فلدرملا ةىط ىو ءةبلعت نب نابيش
 © ثوغلا ىف ورتع ىف نالون نأ

 ةجراخ نب بَدنج نبا انعم اهحافو ءارلا مزج سرح ءىَط ف
 3 0 مجاب سرج ةَميَرِم قو «ةىط نب از ةرطق ىب دعس نبأ

 100 200107 < ”ةةيزبا وب, نامتع نإ

 ميلا بسني اشو نب رصن نم نلعب ةامآ وب ركب وبا لاق ا

 مضب يومَ جيلا ابدل شبر ّ نم ا وخبو ةرمهلا فب قوم

 رث ميجلاب سرج (* اعم اهمضو مهملا خف هيف ا ةرمهلا
5 



 مج

 «ءةعذج مسبب فوع نسب همم نب فوع نب ريصع سيقلا ليع

 نسب سايأ نسب ةنيبز نب شياع نب ىلع نب رصع ةريمت ىو

 رشبم نب راما نب ةلبع نب ركب ىب ف نب ةيراج نب ةبلعت

 © فلاب رصع ملك راون ىب ةعيبر ىب كسا ىب ةريبع ىبا

 نب ةريشعلا دعس نب قر نبأ ةفوللاب ىطب ىدجخلا ٍمَحْذَم 3

 ةخلمعم لادو ةلذمهم سك ءادجأا ىفعَج 6 دّدأ نىب نكلام

 © ىفعج نب نأرُم نب لحذ نب ثرمل نب لذ نبأ ةدحشم

 نسب ثلا نب نزام نب ةعيبر نب ةحأوو يغب نب سبع ىف

 قح ىنب مصلاب لج نب ةحاور ءىط ىفو < سبع ىب ةعيطق

 نسب نعم نبأ فلاب نو نب اسضر دبع نب ةعمبر نبا رسللاب

 © لع نك امال ع 5 قويت

 نونب سانلاو < فورحلا رخآ ءاهلاب رضم ىب سايلا رضم يف

 ةرضم ىبأ ةلميم نيعب ناليع وع

 حاط ىب هاو ةانم يع ىف ىدع نبا خفلاب لج رضم ف

 دل طال قادتنا ىببغا نب سيق قبح حب ةيمأ سيرق.ف

 كطيو ةالوع كو دابا فو اع نوح سف نابع نبا رغصالا

 نب اهيز نبيةيمأ وني راصنالا قو ءدايأ ىب رقز ىب ةقاذح

 ىمسسب سوالا ىسب كلام ىب فوع نب ورميت نب افوع نب كلام



 »از

 نييرعشالا ىفو « دعس نب ئفعج نب رسيزتح ب كلاش قت

 وسب ناحقت ىفو ء< دَدأ نب يعدتشالا نىب املا نب ةيجان ىنب

 © كشاح ىب اح نب ورع ىب يحل

 كارم ىلو ءةريشعلا كعس ىب مكغخلا نب جلس ٍمحْذَم ف 8

 ماذج ىو < ناليع ىب سيق ىب دعس ىب ناغطع سيف ىف افطع

26 

 اة ايبج قو ءماذج نىب مأردح ع ىب سابا ىب دعس نب نافطغ

 ىب ناسفطغ راؤن نب دابا ىفو «ءذنييج نب سبق نب نافطغ

 ىبيعد نب قطن ىب مدقي نب خانم 0 ىب ناّتمطلا نب ورمع

 © رأؤذ نب دايأ نبأ

 وثلو مهي ىب انامم كب د نب ورهاع ومب © مو جحصلاو هذي ميغ 8

 كلام نب 318 ِىَط 6 < رماع ىنبأ كيبردو يصح

 راؤذ نب ةعمبر ف ءاصوس نب نتكلام ىب اسك نب ورع ىبأ

 نب هللا مذ نب كلام نب شياع ىئب ددحاأ مجحصلا بوو

 :بالسو نيبفص موب باضخ 9 ىب مع ىب هلأ ديبع لئتاق خبلعت

 سب لسح ءْىَط 00 ع نب ماع نب اح شيرؤ

 © ءاعدج نب كلام نب اوك نور نب كبز

 و < نعم مهو نب ةمراطع نو متع نب رصعتت حف
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 زامرللو ناسعو كلام نب هللا ىبعو كلام ىب نالْيَغو كلام نبا

 ءالوف محد نب ورم نب بعدو مدمن ىب ورممع نب كلام ونب

 هادص نبورمع نب ناشد مَحْذَم ىفو ناشد اهل لاقي ليابقلا

 ةّيلسم نب دَسأ محّْلم ىفو «ةَيرخ نب كسأ ونب رَضم يف

 اهيفو عددا« نب نككلام ىب 5-50 نب 1 نب ورم نب ماع نبأ

 ءةريشعلا دعس ىب هللا ذيع نب ةانم دبع نب 00 اضيأ

 ىو ءبالح ىب ىدصق نب ىزعلا ننيقاروو ىشأ نشيرق قو

 نسب كساونب دزالا ىفو ءاّذص نب رم ىب دساونب يحذم

 © ئكيتع ىب ثرحأا

 يمحو ىب هانم ذوع .ىب ناتمظلا ترم ل يرسلاف

 © ماذج نب مارح نب سابا ىب ليبر ماذج 5

 ا 00 5 27 0 5
 محذم ىفو <ثوغلا نب ورم نب لَعُت نب نامالس ءّىلَح ىف

 و > كيبعط ىب دوأ نب ل نب فوع نئب ثرحلا نب ناماللس

 نت.

 ىثو .: نام الس سيق < ممر ل2 للعس نب نام الس خعاضق

 7-5 5 9 ع 9 2 5 50 5 ٍ
 ةيجان ىب ركشي نب ناملس دارم ىثو ةمركع نب روصخم

 12 ةافلدملا ةدببع طهر داوم نبأ

 58 . 3 00 نه 1 : 2 5 1 ٠ هس د

 نب ةخماسس وذنب و ناسجر نب مرج تسب ةييججان ونب شيرف ىف

 هد 8 8 2عد

 ةيجان وني ىفعج ىفو «دارم ىب ةيجان ومب ع محم ىفو < ىول

2 
 عمذجا الأ لكلا وخو شح علا جعامتجا 8 أوهيدتت نة عمج / 1

 ويصل وسي
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 ؟ سيق نبا ةلصخ تش

 ركب نب ىلع نب بعص نب ميج ' نب لم رارذا نب عيب

 دع: نوب ثرخل نب ةيوابعما نم لمع لميلا' ىفورر 2 لياؤك وما

 ة ةلماع وهو ذأ فا

 ةباعت وهو مشَملا ةىط ىفو < عّدَتلا ىبرشملا نميلا ىف

 نم لت نب رشبملا .دوالا ىفو.. < اسيبق نيد دعلف قداصعتب عقل

 3. كينغ نب ثريا نورد رع نمنع وب كلك

 520 اضيأ ميت ىو 7

 نبا ةلمهملا ءاحناب شيشح اضيأ اهيفو ءةلظنح نب كلام ىبأ

 2200000 ا

 شيشج محذم ىفو < حازر نب ثمل نب لالغ نب شح

 :مجتما هاخاب شيشخي بزعلا :ى قولو عاكس ىب رم وبلا ميجا

 نوع نب.ميجلاب نشيشج ةعرخ ىب ةنانك قو دما مشت ولو

 هليعملا هاانو ضيقا اهودفو وكف نم كيلا ن نحت وبا

 © خةذانك نب كلام نب ثري + نب ةبلعت نب ماع نب ىدع نبأ

 ديدشت عم نينمجكملا نيشلاو ءاخلاب ناشخ ناليع سيق ىف

 ناشح ميم قو < ةرازف نب ْيِمَس نب ميَسع نب ىأَل نبا نيشلا

 : ايم امد تيل قتلو ةيحكملا نيشلا كيل اشتو :كمعملا 5001 تيكيدكم
 نر ْ "هر سس 2 . .٠.٠ - -و 5 ّّر -_



 م

 ©عفاد نبأ لَعفأ لثم ةدحوملا هابلأ فب ى م نب ماب ىب و كلم

 معنَْخ ىفو ءقيلكش ىب ةيلعق ني هلأ مْ روف نب ةعيبر ف
 ىو هللا ميت راصنالا ىفو بلك كوشي ييدالا رويد

 © ةةتراح ىب جروملا نب ورم نب ةيلعت نب راجخلا

 ني ثرحملا نب ثرحلا واو ةئلثم ةتالخ ام ريغ ءانب نوح ونب ةّدنك ىف

 :تلتملا ءاتنلاب ثوح نادُب 9 ىفو ءةدنك وو ريت نب :يواعم

 ا ل ديول يول بنل
 نب باَهش نبا ةدحوملا هابلاو ميجلاب بج اًضيا ناد# ىفو

 و د

 نب مصلاب ملأ نب دوس نب ثيل نب دبر نب كاف ةعاسق ىف
 نب ماعذ نب ةابعرم نب صّيَن ناددل ىفو ءةلعاضق نب فاحلا
 كيهي كسأ ىنب ىفو خ مراطو د ىو بعص: نو ةيواحعما و كلام

 © نادودا ىب ةبلعت ىب ثرحلا نب ىعس نب ةلحوملا هايلاب

 يو يحق ندتسنام) ىب هايم ني داجح ءابلاب سبع ىو

 دوعسم نب سيق نب داجع نابيش ىنب ىفو «سبع نب ةَعيطَق

 000 0 ا

 ءةلبعرم نب ثرحلا نب ةعيبر نب داجع ن لك ىغو
 |[ مح كو

 ماللا فو ةيجتملا هاخاب فلَخ سيق ىفو ءراما ىب لَقْفأ



00 

 د للسأ اع .ين دعس نب ةملس راصنالا ى ءققأ ىبا
 فر فري ةن اف

 هد

 نئب ةملس ىفعج ىثو < جرو نب هج نب كيد نب هر ادب

 ” نم

 نسب ةاَملَس ةنيهج- ىفو بويع نبا نارم ري لضف ه6 ورسم

 رايمنالا ىدذ ىذلان :نيهيج نب سيق نب ناسفطغ نب مصن

 © ماللا رسكب ةملس اهلك ىفعجو
5 

 ماح ىب ةنع معَ ىفو <« ثوغلا ىب كبز بوسع كم

 نالكوع ىب ةنع ةلماع ىثو ءفّلَح نب سرفع نب سعان ن ِدأ

 © ثرخلأ قدا دقزلا ىبأ

 سماع نب ةعمبر نب رمهاع البخل ىبا مضلاب 2ك معاذ

 منغ نباحبع نب ىعس نبا فلاب بكت ةلفاب ىفو دعس 5

 نب رو نبأ مضأ لاب تدك ا ىثو < نعم نب ةيبتق ىبأ

 م( <

 س ع د

 ىفو «دزالا نب رصن نب ناكثد نب بعص نبرسشبم دزالا ىف

 مَعْنَح ىفو م ةعيبر نب كسأ نب ةرهيع نب رشم راون نب ةعمبر

 وسفو لَئقَأ نب فلتح نب سرفع ع نب ةعيبر نب بّلُكأ ىب رشبم

 © اهب نبو 0 552 ىفو ؟ معتذ
 ء ن ع

 مس د( <

 ءىط ىفو ءسرفع نب سعان نب ةَيوْعَم ومو مرجأ مَعْنَخ ىف

 لورج نب ةعيبر نب عر ق 2 نبأ خيجكم ءاخ دعب ىأزب مَرُخَأ

 نب ةربه نبأ نينتلمهم ءارو ءاكإ 07 .,أاذك ىفثو بكت ىبأ
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 ةيواسعم نب لعش نب مرج ةلماع ىفو ءرامأ نب ةَقَلَع ىب مرج

 © ثوغلا نب ورمت نب ةبلعت وهو مرج هىط ىفو مةلماع نبا
 ةليدك ىفو ةنارلح وب تلعب 077000 ةعاضق ىف

 © سجنأ نب مَلْسأ نب ةيواعم نب ثر نب يول نب وربع نب بل

 كيز نب دعس نب بعك نب ىزعلا بع نب ' نامح ميمت
 نبأ ميملا ديدشتو ميجلا مصب نامج دزالا ىفو ءةانم

 ةييراص ىدارخا عوماقا دوب نبا هلاك

 ىفو <ةدنك ومو رْوَذ نب ثوشلا نبا زومهم ريغ أدب ةدنك

  ىفعج نب نآرم نب لشد نب ورمع نب دعس نب اَّذب ىفْعج
 نب كيز نب ةيواعم نب ةبلعق نب نايثف نب اَذَب ةليجت ىفو
 فلازم وب هاو. نم .نابكوع نب رماع نب "نب دارم ىفو «ثوغلا

 3 وكلا قون بهيش نب سرشلا قب ىدع ىب اذبا نوكشلا قو

 ئدنو":©دادق.نب.بهذلا دّلقم ماع ىب ةيداع نب خليج ىف

 قم ةعصعصا ايي ثترخاو هللا تبع اهو ةيداعونب ناليع سيق

 2 نافرعي اهب امهمأ خيداعو ةيواعم

 راما نب كرت الع نب مكاو نإ ةفيلس يملا قيس

 ىفو قف نب كلام نب ةَميلَس دزالا ىفو <ةعيدو نب ورع نبا

 ها بت 2+ نب ىدع نب ثرحلا نب ةيواعم نب ْةمْلَس ةلماع

 ةايلا سكب (' فخ (" ةربسكم ءاك ('



 مث

 نب دعس نب كلام نب مْمَع نب تماصلا نب رسام ءئىط ىف

 ىلو «مهف ىب كلام ى و ةميبلاس نب 686 دزالا ىثو < ىاهبت

 دبع ىفو « ةرازف ىب زيه نب ميَصع ىب يد نوب نشات ةراوش

 فيبصلا ىبا نيتلمهملا ءارلاو نيسلاب لوالا نثم رساجأ سيفقلا

 رزغلا نب مهم نب كلاخ نب مرهم هدلو نم ةرم نب كلام نبا

 نب ةانم ىيز وهو نساست بلك ىفو مءرساج# نب نيوج ىبأ

 ديز نب ردع نب فع نب ةنانك نب فوع نب ذو دبع

 فْيَرْش نب :يواعم نب نشاخت ميم ىفو مةّحيقر نب تاللا

 © مي نب وربع نب يَسَُأ نب ةورج نبأ
 كي هوا و ,؟دأدح نالعع سيق نب قضيب زاخر

 نب ةنانك ىفو براس نب فّلخ نب فيرط نب لقد
 رصن ىب داَدُح ءىط ىفو «ةنانك نب كلام ىب دادح ةجرخ

 نب كلام نب نعم نب دادخ دزالا قو <ناهبت نب دعس ىبا

 ىسب لهذ نب د ملاظ ىب دادح سيقلا قبع ىفو -<:سمهف

 ©ريكل نب ةعيدو نب ورع نب لجت
 دزالا ىفو «©تسمانعلا نب *وربع ىب ورمع نب ند ةئظف

 © فيرطغلا بعك ىب ورمع نب ىماع نب نسر
 ةليجع ىفو < نارع نب ناوُلُخ نب نابر نب مرج ةعاصق ىف
 ص (* رسكلابو جفلاب ("
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 مع

 مضب ربغ بلك قو <ىلب نب ىنع نب لهذ نب مي ىب نايبذ

 مين ب يكب ىبا ةلمهم ءار ل مث ةلحوملا ءابلأ كفو ةمجتملا نيبغلا

 خذو ةلمعملا نيعلا مضي و 3 اضيأ نزاوع قو الدير نىب تاللا
- 

 معن نب 0 نى خلبأو نب بببررح 0 دوش نم ةاتتمللا ءاجلأ

 0 ماع د لا

 دزالا تو < نافطخغ اوي هاو سيق .ىق

 3و «ء دماغ ىب ةانم دعس ىب لودل ١ نب ةبلعت نب نايبنذ

 ناههز قولا كسي قب ةنانك نب نايبذ ةغيبر قو " ابا

 انهيفو جنامود نب بعص ىب ةيواعم نب كلام نب نايبذ

 نب كلام نب:مذ نب بخرأ نب ناسُيلَع نب ناسيبن اسضيأ

 يا نوراتخ ءاحصفلا تيار عيارعالا ىبأ

 تعترو 0 ايلات .نتعأ 4

 00 ل يم

 ريم را سس يحول ءوللا



 مس

 يب وللا نبع لك تبعك ىب ترك نتاعك نسورافأ نم اقزمع

 كيز نب داَده ىب ةّربع اضيأ عهيفو م دزالا ىب رصن ىب كلام

 ةرهجغ :نانكا قو . «ءابيقيوما ورم قوم [نارعا نب رجا نب ةانم

 نب ركب نب ثيل نب دعس نبأ خميجكملا نيغلا ةريسكم كر

 ىف نا ىف لفذ نبأ اًسضيأ ةريغ ىلب قو ءةانم دبع

 ليذعقا قو... .ءىيفت ىنياقوع نب ةرهغ فيقت ىفو ةاهلتم

 نسب ثرحلا نب ورمع ىبأ قوف نم ةانثم تو نيعلا رسكب ةرتتع

 ض ةيداع 0 ةرتاع اضيا اهيفو؛ «ليذع نب دعس نب ميم

 لج ىفو ءليذع نب ناي نب ةخاط نب بعك نب ةعصعص

 8 ليخاىبر تهكم نب ةفاع نب ودق ووش نبأ

 نب فوع نب رثع اسهيفو «طساف نب لياو نب شفع ةعيبر ىف
 نب راما نب ةلبع نب ركب نب ماك نب ةيراج نب ةبلعت نب سابا

 نيغلاب رّبغ اهيفو ءرازن نب ةعيبر نب كسا نب ةريمت نب رشْبَم
 نب بعك ىنب بيبح ىب' مْنَع ىبا ةدحوملا هابلابو ةمجتم

 نويل كج ناعم نب ةرنأع نزامت قو هدا كر نب ركُشَي

 نيوؤتعي هع ىو. مرزاوعانب ركب قب هيواعلا نيا ترا نبأ

 نب مْدو نب مسج نب رثع يلب ىفو ءدككع نب راكم نب ةانّمسلا
 رفعج وبأ لاقو قىوف نم ةانثم ءان مث ةلمهملا نيعلا سكب ىنعي (9

 نيعلأ مدضب ىنعي نعوف نولوقي هدلأو لاق هيبدأ نع سابع ىنريبخأ
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 ءابلا ناكساو نيبعلا رسكب شيع ةفالخلا نب ورع نب ىلب ىو

 نب ورم نب لع نب مارح ىبأ خةوحكم بش مو فورا رخا

 هلثتم شيع ميد كعس نسب ثرخأا ىت قو لمحو ىب يح

 ف دعس ىب ثرحلا نب نا نب هللا ديع ىب :بلعت نبأ

 ةلمهملا نيسلاب اضيأ فورذل رخآ هايلابو ةدحوملا ءابلاب سيع ِكَع

 اهرسكبو نيبعلا خفب شيع ةتيرم ىفو - «كع نب دهاشلا ىبا

 ىب مطال نب خمدف نب روت نب دبع نبأ ةمحكملا نيشلابو اضيأ

 8 تير ىب عجاشأ نب ركب ىب عيبس ىب ةوالخ ىبأ خمجكم

 اخ قب ءاععتعلا هلك ىب ةتراسخ نب سوالا زاننصتالا ىف

 قو «ءةتراح نب ىّصقأ ىب سوالا خعارخ و ءعءاوقيوم

 ةريع ةعاوخ حو «راؤن ىب ةعيبر ىب دلسأ ىب ةددع ةعببر

 ةرمع لاقيو ةلمهم ءارو ةنكاس تك نم ةانثم ءاب م نيعلا غب

 د13 و كراج وجا ىبعجإ "نبا ومع نتا ىازوبزك و بخ نوب
 < دزالا نب نزام نب ورع نب ىدع نب افوع نب ورم نب ةزهع

 انضيأ ايفو 3 نب م نب افوع ومو 88 بع اضيا اهمفو

 خلمهلا نيعلا مصب ىنعي (» نيهجولا ىنطقرادلا رحت("
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 8 ىدأ نب كلام وب لاذع ىفاماي:سنع قو ..«يشاح

 كنب ةضايسخل ١ لا نيش 2 فن سحب غير رف أ

 كلام ىب سس نب ةيرقلاو ءاانم كيز نب ةعيدر نب 5

 ىسب :رمارحل قو نحس ىب ناتسفطخ ' نب جفلاب لما ازا نيج

 نب ةماكش ني ةيلس نبا مطل هما نوكسلا نا فادح

 ىب ةعيبر نيا :مضلاب ةمايأ راضي اندر, نوكلا !١١ 9 بيبش

 ىب دللا بهو ىب دوسإلا وهو مضلاب ةفابأ معتتي قو هةماكش

 نا #مشجلا ىذا هلقم ةمابأ 8كابصق قو هو رفع. نس قاف

 8 رسج .ىب نيقلا نب بعك نب كلام

 ناش اباوزلا سميع قدا ةةيخم للا ايدل علا قرع
 هد هه ب 2

 نب هللأ دبع نب ورمع ىب عمبر ىب خم ىبأ روسكحم فيفخ

 © نأ ىب ةانم كمع ىب مهن نب ترخإ نب ورسع نب ىول - 0 0 50000

 يه بيك مم تو < لواس نب يدب نب بيبلك ةعاوخ 8

 ىسب رمع ىب ةعمبر ىب بيلك نزاوم ىفو ءةلظنح نب عوبرب

 نسب ومو ىب ا نب ةعببر نب بيك بلغت 3 < عدج عدم

 ناسفّطغ فنا دزحأ نب كلام نبأ نونلاب سدع محم 3

 ع دزالأ و < نافطغ 0 ثببو 00 ضيغب نبأ ةاملاب سيع

 5 5 ع 1 |
 3 ةعارخ انوخأ :تراح نب ىصفأ نب ماسأ نب نزاوم نبأ ةاملاب
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 ةخلمهم ءاح ةاجرح خعاضق ىفو هىضم نب ساما نب ةحردم

 ب تهم ني دوا نو كاملا ىم اير نب دتسمتا نبا حو نغم

 ىلع ىب بوح ىبا هلثم ةهيرح ةليج ىفو مةعاضق نب فاخأا

 جنح اهيفو شبع 6 5 ىبار يذت ىب دعس ىب كلام نبأ

 نزام نب مازر نب ةعزح ناليع سيق قو هريذن نب دعس نبا
 نب ةعوج رازن نب ةعيبرافو ءناَيبَذ نب دعس نب ةيلعت 9

 © يَ خوفا تعس قب نابتع نب شارخ" نب ليحارش نب قراط

 هامل مضب بيبح نب ركب ىب ةبلعت ىب ةثفرح بلغت ىف

 مَع نب ةخيلعت ىب كلام نىب ةفرحح ركب نيكي قوي ةبففت

 ةفرح ةعاضق قو كششي ىب بعك ىبا ددشم بّيَبَح ىبا

 نب ملشأ نب دوس نب ثيل نب كيز نب كِهَن نب ةجوح نبا
 نب كلام نب ديز ىب ةفرح ميم قو ءظعاضق نب فاخنا

 نينلا تذني اق رحو ةنيبح نم ةليبق فاقلاب ةقرخْلأو ءكلظنح

 © ءاغلاب مدقت ام اهادع ام لكو فاقلاب ناتاه رذنملا ىب

 عطف عانت ىو ءايقيوم ورع نهي ةقراخ كرب 0 0

 ةعيبر قو- ءماذج نبا ءارلاب مارح ني سايلا ىب دعس ىبأ

 قو ©ةليدج نب ىَشُد نب ىصفأ نب سيقلا دبع نب ىصفا
 © راون# نب. دابأ نب قعد ىبب ىصفا دايا
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 نالجكلا ةعاضق ىلو ءذعصعص نب رمع نب ةعيبر نب بعح

 000 نب ورع نب لعج نما دارج ىف ةعيبض نب ةتراح ىبأ

 او زوسمهم ريغ نع نب لغذ نب ميت نب نامبذ نب مْذو نبا
 © ةعاضق ىب فاحألا ىب وربيع ىب ىلب ىبأ ددشم

 راف نبا الوم كعب فورا !هةفوغلا نمو دعوت نالوب ةءىط ىف

 © ككع ىبأ

 نب ةخاط ةءاضق ىفو ءرضم نب سايلا نب ةخاط رَسُم

 نب ةحاط :ماذج قو: + ناؤللطىب بلغق# نب ةربو نب بلغت

 © ماذج نب مشح نب ليدت نب ةءونش نب نوهلأ

 نييعا يو رووح بلك ىفو ساذج وفتح ردخا#

 © ميجلاب مشج برعلا ىف ةئث لكو لب ىب ةانم

 © نار يو ١-2 قو نوم ىب دابا د 2 ثددرإلا نب دايأ دعم ىف

 ةيراوكا ب دانا روم ةراتق وارق نتف كويس ميش نينا فلا

 نحب ئضيعد نب صف نب ٍ بنع نب. طساف ن ةيرونلا ةعيبر ق

 ناتمطلا ى د رمنلا رازون ىب دإبأ قو < ةظعيبر ىب كسا نب ةليدج

 رظذ' ىبناستع يب نلا درالاب فا ءمدقي نقب ةانم نوع بأ

 نسبا دللا بيع ناد هيعج, نيركرملا نم عكا زر نار وكل

 © دزالا ىب رصن ىب كلام
 6 د

29-009 

 ىب جرح رضم ا تيلايطتل يك قولا نب عرج نييرق#و



 نب ورع ند ماظ كجمأو ىليدلا دوسالا لأ طخغر 1 نب انامم

 نب ىدع نب ةثافن نب سّلح نب معي نب لدنج نب نايفس
 ديع ىو < نايفس نب ورع ىب نامتع همسأ لب لاقيو ليدلا

 دبع نب ىَصْخأ نب ريكُل نب ةعيدو نب وربع نب ليدلا سيفقلا

 لوف ىلع روحا هكرحم جب ةبرخا نتا ىوهلا قو- .ءسيعلا

 نب نوهلا نب عّتْبَي نب بلاغ نب ملح نبا زومهم لعفو لعد
 هز نب ةقاذح نب ةيمأ نب لّيدلا راون ىب دابا قو < ةعرخ

 ّكو < دماسغ نب ةانم كعس نب لوكلا دز دزالا ىو هءدابأ ىبأ

 نب ةمخمع نب كلام ىتأ نب جان نب راج نب ليدلا سيق

 معى قاله ةبض ىفو "ةعصعص نبيا نب لاله روق ف

 مت بنوا ندعم نمط نا دز نب ةعيبر نم لالع

 تاقيرطلا بدلا ديعتلرب ترا وه 0 فيرطغلا نبأ

 نب ورع نب لالع عّنلا فو ءرشبم نب رْكْشَي نب ركب نبا
 نما د ىبرلألم ةعاضق قو ءعخلا ىبا فوع نب مشج

 © نوطب ءالوه لك رسج ىب نيقلا

 نيب دبع ىب ىالجتلا ةعصعص نب ,ماع ىنب ف سيف ىف



0 

 نافطغ ىب ثير نب عجللا نالمع سيف ىفو ءةنانك ىب ةانم

 © سببق نب دعس ىبأ

 لما نياجخي 00 ل 52

 نأ نب ةابنع/ قو. ع نأهرادا لك ةيلعتا نا فكلام وب ةينرل وق

 دعس نب ركب نب كلام نب لذ نب ةلاجب نب بعك نب رون
 ىأب ١و لوقو دصقرت هما اك ةةيدؤلا وه هكلاتم لاقاةيض نبأ

 مع ىنلا ىلع 2لفو مدق ايلف اهدلو وخا ناك هنأ كاذو ىتْمَنَر

 اولاسففية نشا ودب نطشنا الي. لاق ةينولا وبا اولاق مننا نم لاق

 نبح ىب هيب انك نرعلا ابيت ما دالأ ىقناي للا كويقوي

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع اومدق اوناكو نافطغ نم ىزعلا

 منا لب لاقن ىزعلا دبع ونب نك اولاقف مئنأ نم لاقف ملسو

 © ةينولا ىنب ىلع ءالوم ىقبف ةلودملا اوهسف هللا ىبع ونب

 نيب بعص نب مُيِجن نب ةفينح نب لودل رازن نب ةعيبر ىف
 نسب ففخض داذق نب ليدلا دزالا ىفو ءلياو نب ركب نب ىلع

 نب انكيتع نب َناَبص نم لوذلا هرثقا هوب , هرب هانم اور

 دربع نب دبز نب ليلا بلغت فو. الع نب وكي نب ملأ
 نب: ةبلعت نو لوحلا نأ نو :يضروفوا 16 بلغت ىب زمتغ عقلا

 دبع نبا ىدع نب لج نيولودلا كابزلا قو حةبص نب لعس
35 1 2 

 دبع نب ركب نب ليدلا ةيرخ نب ةنانك ىفو مدا ىب ةانم

5 
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 نسب تاللا كيز ىب را نب فوع نب ركب ىب فوع نب ىربكالا

 نسب لالغ نب مصلإب مح“ سيق ىفو بلك نب روت نب ةَدِيَقر
 © تير نب عِجَشَأ نب و كب نب وا[

 قب« مينع ىبدداوس نياجيبع نبا يعش بتعم راصنالا يف

 نسب سوالا نب كلام نسب وربع نب جروحلا نب ثرحلا نب رفط
 ديدشتو نيعلا تفو ميملا 000 بتعم فيقث ىفو «ةتراح

 نحب: فوع نكلا دعس نب ورع نب بعك نب كلام نبا ءاستلا

 © بهل نأ ىبأ هلقم تل مشاه ىنب قو < فيقت

 لاففو ةهيلع لم ةهيلأ وهو مينع نب ورع ىب تيلبلا 56

 ىلا نييراوع نياببكتلا نسا قو « ةَييلَع لشم كولا

 عوقرا نر اذود. ىب:ةيلعت نب ىعس نب.كالللا نب ةأأوس ىسا

 سيق ىفو «نآدود ىب ةبلعت ىب كلام ىب دعس ىب ءالوس انضيأ

 سوا: نب ةااوتس معتخ ىو ءةعصعص ىب رماع نب ةااوس ناليع

 © معتاخ وهو ل ىب فلَح ىب سرفع نب سهان ىب ةانم

 ىفو دماغ ىب ةانم دعس ىب لولا نب ةبلاو دزالا 83

 ىبافو ٠ هرسق ىبب ريذن ىب دعس نب كلام نب ةبلاو ةليج

 4: نا دوزذا جب ةيلعفا ىب ترنخا ىيبقيلاونيسا

 دبع نب ركب نب ثيل نب ىماع نب عاش يَرُخ نب ةنانك



 اذ

 2025 م

 بوبيدح ىب انام كبز نب نكلام تي 3م خكلطبدحو يبعك نيا ذا
5 

 هاك خا . 556 نب بصضغ وف ككلام نب ةقراح كيع ىبا

 نب ٍدحذ نئب كلام نى ناعكخمم نب كلام . نب بسأر دزالأ 3

 ةياامج عفاشججا نب جروخلا نب بسأر ءاننوصق 6 « دزالا

 © ةعاضق ىب فاخ حا ناي نب ا ٍدأ ب افا

 كجبز ئ ِد ةخيواعم ند عت نب ناينق ىبأ ىأو ءلاب عيرش اريح قف

 دع قو < ثوغلا نب ورمع نب شار أ ىب رامنأ نىب توغلا ىبأ

 نب ةانم ديز ىب دعس نىب بعك . نب فوغ ىبا :كلمعم ءأرب عيرق

 عّترقو «رماع ى ل 20 -- تر ب ارم هلم ع 0 سبك تو < مده

 وضو دافلاب عيِف سيقلا لدع 6 6 عت 8 نم لاح لاغب ئضلا

 نب ره نب فوع نب 5 لج نب خلعت نب :بواعم نب ةدلعت

 © سيقلا دبع نب ىَصُفَأ نب زملل نب ةعيدو نب ورمع ىب رامنأ

 نب 0-2 نب هللا دبع نب كعس نب ةخهح* ابك 0

 بم

 د
9 0 1 8 0 5 52 

 ناسغ نم ورمع نب ليليبخ نب رميح عب بعك تنب خفلاب يدا

 ةرق نم لاسا هيف لاقي ىذلاو ريبك طلغ وو عفو اذكع ('

 0 مضي 0 رببك طلغ اذه 0 لل 28 ءىلغتلا وه

 نيسلا جفب ةّمَحَن وه ىريمحلا بابا نب دجا لاقو ىنطقرادلا

0 



 ىصقأ نب 5559 نب ةامم ذو نب 0 001 2 دابا ّ

 مروعا وين ناتمطلا ةلماع.قو. . ءراون نب دانا نب" ىيعلا نبا
 3 ىد 0

 ع الكوع نبأ
 8 نأ

 ّف ءمرالكو هع ب موزع لج أ نب ناستمط ى 0 لماع ىق

 ءماذج ىب مشح نب ليديدت نب كلام نب ارالسلا هلال

 © ع د

 غو ِلْعَت نب ةرجو نيب رمتلا نب نيشخوعا رلسلا ةعاضصق 3

 2 ناش ِ 2
 2 ةعاضت نب فاح أ نب نار نئب تاريخ

 ضم نسب نزام ىب رماع نب تالخإ خلماع قو عدسأ . نب اقوم

 ناك ىب مزع ىأ نبأ

1 2000 

 نب نوهلا و 2غ ىخ وهو ةعيبر نب ومع نب 76 ةعارخ ّئ

 هرممع نىب يلم نوكتسلا 3 «ةيرخ نب نوهلأ نب لم ةجرخ

 5 نويكسلا نب خماكنتت ٠ ىب ةعيبر نبأ

 هيف دوما اعاطبا ناووبعو مه هو ةليدج وجا

 كح أ اهواز مه نم ورع نب عيبس تدب ةليدج ء ءىط ىثو

 دزالا ىو 6ع 0 نب ةراحف نسب دعس نب ةجراسخ ىنبأ ولا

 0 < كز نال نب نزام نب ىدع نب ورع نىب ةيواعم نب :ليدج

 ةحوتفم ةلمهم لادو ةمومضم ةلمهم ءاسح ةليَكح ونب راصنالا

 طهر 2 كر عا نوب زال ى د كلام نب ورسع نب خبواعم وثب 07



 م

 كيع نب بعك نأ نب نياك وب كلا نب بعك نب سيق

5 

 رجوع وخو 8-0 سيق د < دوش نب لعد نىب كلام نب هللا

 فو ءاهلأ مضب ٍدّلكو كدلك: نب وكب ىكأ ىب كبع ىب بعك -

 ا © دابصلا

 < نادت نسي فون نئب ناوبيح نب م نب لايبكي ناجكوو

 ناهلا نب ليكي 0 دع ةوخا نكلام نئب ١ ناهلع لثم نابل قو

 © كلام نبأ
2 5-2 

 نسب فوع ن .بد لعس نب بعت دا و تن

 نب ترخإ نب بهو نب عمجما ةدنك ىو < ىفعج نب ميرح

 ِل ةيواعم
 2060© ت2 2

 ببمدت نب انكم نئب ةيلسلا نب فوع نب ةليفغ نوك 9 | 3

 بدنه نب طساق نب تاي رازن نب ةعيبر ىو < نوكسلا نبأ

 8 ةعبمدر قب نسا نيا ةليدبج وم شت: نيب ىَمأ نبا

 ىو ءورمع نب ةملس ىفعج ىثو راصنالا يف ماللا يسكب ةملس )

 نىسب كلما ثرخأ نب ةملس ةدنك ىقو - ءرصن.ىب ةملس ةنيهج

 ٍةو سود 4 ءايب ةفيلس 6 بلس عيلس نم نيب ني.نضمتلا
 ديع نو بايك هيد

 © هنيس دلل 4ودضو
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 نبأ أاهلتم رمودلا دسأ ىنب ىفو ءلسعت نب لورج ىب ةعمبر

 © كسا نب لخاك

 اضيأ ةليجع ىفو «رقبع عيويرسف نب ريذن ىب دع :ليحتو

 خيزَح مع اذه ةليج ةنيرعف ةنيوع نأ ويذت ىب ىعس ىب نيرغ

 نب نيقلا ىفو < ةربو نب بلك نب روت نب ةنيرع ةعاضق ىفو ءاذه

 8 نيقلا نب بعك نب كلام نب مهشج نبأ ففخ ةيناوعرسج

 قو ءةثراح نب ةعيبر نب ورم نب بعك نب لولس ةعاوج ىف
 نب ركب نب ةيواعم ىب ةعصعص نب لولس ونب ناليع سيف

 سيقلا ئرمأ نبا ففخ# نابز تنب لولس ةعاضق ىفو < نزاو#

 «رسج ىب نيبقلا ىب ةنانك نب كلام ىب ةبلعت نبا

 بعك نب مارح رم نب ميمت ىفو «ماذج نب مارح ماَذَج ىف

 نبا ىازب مازح سيق ىفو ءميمم نب ةانم ىيز نب دعس نبا
 نبا ءارب مارح ةعارش ىف, ءعجتثا نب ركب نب ةوالخ نب لالع

 ةنض نبأ هلثم ماَرَح ةرّْشع فو < بعك نب لولس نب ةيشِبح
 لع ننافارت مارح ىلب قود. .ءةرذع نيرويبك نب نبع نبا

 © مذو نب مشج نب ورم نبا

 نادك قو «بلاغ نب ىوث نب بعك نب صيصقا يرق ى
 نسب كلام نب ماعد نب ةّيعرم نب ةعمبر نب ثرخلا نب سيصق

 ءىط ىو < مشج نب ليكب نب نامود نب بعص نب ةيواسعم



| 

 نب ورمع نب بعك نب لولس نب ةيشقبح ىب ةرصاع ةعاوخ ى س نب ةيهبح نب ةرضاغ ةعارخرو

 نب كلام ىب ةرضاغ + 6-0 نب نيسأ قو ةتراح ىب ةعمبر

 نادلسبع سيف و 2 ةهعجوخ نسب لدسأ نب نأدود نب خباعت

 ريصنم نب نزاوغ نب ركب نب ةيواعم نب ةعصعبمص نب ان رطاغ

 © سيق نب ةفصخ نب ةمركع نبأ

 ةلماع فو < بعك ىب ٍلولس نب ىدع ىب ةينه :عارخ 0

 نب ىدع ىب تر كا ىب ةيواعم نىب نعش د ةبيذج نب خينفا

 نب رمز نب تور نب ةينه 2 5 نب رم نب ترد

 بلك نب 6 نب ةلكيقر نب تالا د نب مد نب تاللا 5

 تهد هن د

 0 نب كسأ ىقو عديسأ نب ةورج نب و ىب ةمالس

 نالبع سبق ىلو هه ةميرخ نب دسأ ا لعماك ىبأ اهلتم ,ةنح

 8 بالك ىنب طبضالا ىب ربو نب بهو نبأ اهلتم رةنح

 00000 او رمهزسعأ ةعارخ

 ىب موخأ ىل ا. نب مَوحَأ ىبا هلقم رمز 0 ىلو م6بعك نبأ

 نسبي مشج ىب كلام نب ديز نب ناويبخ وع ندين اوبك ةيفلأ

 . نادع وسو ةخلسوا نب فون نب ناوبخ نب منج 6 اضع

 قاوبكا ديزي نب ريخ دبع نم كيز ىب كلام ناوبخ مساو

 ناوي رباج ىب بخضوو بلاط ىأ نب ىلع نع ىور
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 انج .نب ةبلعت' ىب ميت نب ىلع ةىط قو ناسك نم دزالا

 ةرطف ىب كعس نب ةجراخ قب بدنج ىب نامور نب لقذ ىبأ

 كشار نب ىلع راصنالا ىفو < حابر نب ىلع محل ىفو ءءىلط نبا

 تو سك نب يكن نب عن 52 نب ىلع ةليخك و < ةدرأ دن ىبأ

 كلام نب ةريشعلا دعس ىب هللا سّنأ ىب ىلع ةريشعلا دعس

 هذلع لك لياو نب ركب نب ىلع رازن ىب ةعيبر ىف» عددا نبأ

 ند رك نب قود نىب ىلع اك نيالا قو ءذاخفاو نوطب

 هاهسلا هام رماع نب ايقيوم ورع ىب نأرع

 هينا الا قو "ءوكار نيدو نيركشو راج نب ةغينر ق

 ركشي رصم ىفو «ةتراح نب ىدع نب نآريع نب ورمع نبا

 ءرضم ىب ناليع سيق ىب ورع نب ناوكدعوفو ثرخأا ىبأ

 6 د
2 

 ىب رباك وهو داره نئب :بجان نب هيف نب ركَشَي داوم كو

 س د

 نبا كعيم نب رشبم نب ركشي دزالا ىفو دم ىج كلام

 نب بعك نب ثرحلا نب بعك نب نارشز ىب رصَن نب ناقد

 © دزالا ىب رصن ىب كلام ىب هللا 55

 نب عفاد ىب ةلمهم ءاك يشان ىب وربع ني 'ةعدأو: ن ؛دع ْي

 نب فن نب ناوُيَخ نب مّشِج نب دشاح ىب مّشُج نب كلام

 © شأرأ ىب رامأ ْنْب ةَعّدوأ ةليجج قو : ءناده

 ابسب ىذلا واجأأو خيحكلا ءاحاب 6 ناوبخ ىنطقرادلا لاق(
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 © ىسقرم عانم لجرلل لاقي ةدنك نم سيقلا

 صوخالا ىب ةَصْفاَرَفآلا اغلا مومصم وهف ةصفأرف برعلا ىف مسا َّلك

 ةةاغفلاأ حونفم جناق ىلللا نصح نب ترذلن ىب خلعت ىب ورع ىبأ

 خعاضتق قو «ةتراح نب جرزخا نب مشج ىب ميك راصنالا 3

 نبأ ةعاضق نم ةيديزتلا دوربلا بسنت هيلاو ناوُلُح ىب كيوت

 ديزي برعلا رداسسو نقوش نم ءانب خعاضتق نب تناك ىب ناومع

 ةرفقشو |( < مدمن ىب ثرحلا نب ةبواعم وشو 321100 2 55 ا نم

 59 --7 ١
 دأ ىب خبض ىو 6< ناندع الوخا ددأ نب تبن 5 فاقلأ مزجع هَ 3-0 5 06

 ىو هدأ نب ةبص نب كعس نب بعك نب ةعيبر نب اًنضيا ةرقش
 غو ئضفأ ىب وهلا .ىنواةركت با نيشلا مصب هرقش سيقلا نبع

 وه ثوغلاو رم نب ثوغلا رضم ىفو ءةىط ط ىب ثوغلا ه قطوف

 ”ءنليجتب ىف شارا نب رآُمأ نب ثوعلا نميلا ىفو هدفوصوهو طيبولا

 ةقراح نب وربع نب بيذ نب نزام نب دوعسم نب ىلع دزالا ىف
 قم نراه قدور ب ندع قب هر قبو عنب كحال
 د خفو ب رسكب 2 دبع ةرقَش 1 سس لاق (6

 2 نم

 توغلاو اعلا نب برعيب نب بِحشي نب ايس ىب 5

 لس كم اذه توعلا. ع ن نب رمق توغلا نب دزالا وبا وه ذم

 < ثوغلا نب ورع نب شاأرأ ىب راما ونب م ف
2 



 هيك نباتا نب اهداض ىبا ناسعل نب .مزكا نبأ دلة

 شيروف ىفو هضم نب سايلا ىب خةخاط ىب نأ ىب خبض ٍرَصْم ىف

 ةنض ةعاضق ىفو ءرضنلا ىب كلام ىب رهف نب ثرحلا ىب ةبَص

 قالا نب ملسأ لو دوس ,نب تيل ىب بز ىب ميْذَه دعس نبا

 هدردع ني بيك نب دبع نب ةنض ةرذع يو 6مةعاضق نبأ

 نب كسعس نب ميت نب ثرحلا نب ورع نب ةبص ليل ىفو
 دعس نب فالخلا نب ةنض ةجرخ نب لسا ىنب ىو ءليذم

 صاسعلا نب ةنض دزالا قو «دسا نب نادود ىب ةبلعت نبا

 مهران نزام نب ورع نبأ

 نب ةّنْهِب نب ثرحلا نب بعك نب بضخ روصنم نب ميلس ىف
 نب ةقراح نب جرزخلا نب مسج نب بضع راصنالا قو ءميلس
 <ممم ىب ةانم كيدز نب سيقلا ءرمأ ىب ةبصع ميمن ىفو + ةيلعت

 ©ميلس نب نهب نب ايفل هيا نب تاك وب هس خلشالو
 ةعيطق ىب ثرحلا ىبا ممضلاب ةورجج ضيغب نب سبع ىنب ف

 انفو نادبسا ىلا مضلاب ةورج ميل ىنب ىو 6<سبع نبأ

 نب اتكلام ني ةلضت نبا رسللاب ةورج نأ نب سي ىو. ميغ
 1 ولا حا

 ه2

 300 ىفد اذه 00



١ 

 08 ا 500
 8 بلك ىب روت نب ةنيوع نب ثرحخأ

 ىأؤنا روسكم نابز نالبع سبق نب كعس ىب رصعي نب مغ

 موب نقلا قو تاغ نبا فخ نع نالح نب بعك نبأ فيفخ

 نب ةبلعت ىب سيقلا درمأ ىبأ اضيأ روسكم فيفخ ناز رسج

 فيقخ نانو دزالا ىفو .عرسج ىب نيقلا نب ةئاسنك ني اهعلاف

 نب اهكيتعلا نب ليمهش نب نابوك نب سيق نب ةرم ىبأ روسكم

 ىب ناولح نبأ ددشم حونغم ءارلاب نابر ممارس 35:4 2 قيشالا

 جوتفم ىأزلاب نآبز بلك ىفو ءةعاضق نب فاسخلا نب ناوم

 5 وصخ نو .ىب ثردلا ىب ةيلعت نب مع نب غبصالا ىتااذؤسأ#

 ةنامك ىب دللا كبع ىب نيف تاكا نب ىدع نب مضمض

 عروش يبا ةكنفر نب تاللا كيز نب هركص, نيتنعوملا نبك مكب ن

 فدزرفلا لاق دحشم حوتغم ناب نب روظنم 0 كو

 ءانابز نب روظنم تنب هتعفشو عتعافش لّبقت ملف لاجرلا در

 نب كلام نب ثرلل ىب نآبزلا ةباكع ىب ةبلعت ىب لقد ىنب ىقو

 موتغم ءابلاو ءارلاب نأ كَع ىفو ءلفذ نوب نو نوب قاببق

 نب دسالا نب ئيتعلا وخا هباوص + ماللا مفب ناَكلَم ةعارخ

 دسالا نب ليمهش بيبح نىبأ بانك ىقو رماع ىب ورمع نب نآأرم

 نب لاله نب ليقع نب رباج نب ورمع نب رابس نب نابز نبأ
 ظرازف نم نزام نب ىعم
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 نب نير نب مرج نبا ماللاو ميما ةحوتفم ناكلم ةءاضق ىف
 5-2 تا 9 56 00 0 32 0 ١١

 نوكحسلا وو © خعاسصق نب فاحلا نئب ناوسع نب ناولح

 د

 بقع ىب ضايع نب داهم نبأ كر وتتم 00 ًاضيأ

 ظ أ[ د ورع نبأ افيفخ ا حاتم

 ند

 ىو ءاحش نب بيبح ىب ثرحلل ةذففدت يدبختو + بلغت

 د 5 ©

 نر كرد نب كبوت نب حب ىبأ نك بيبح ركشي ىب

 سرد سد د

 تتيح 5 ل ىو «رماع نب بويبح طساق نب و ينلا قو < ليخباو

 قو © ىَول بد ماع نب لسح نب ككلام ىب ةيذج نبأ ددشم

 9- نب ا ىب كلام نب تر ل نيا كلنا 00 فيقت

 ©ءابلا رسكو ءاذل فب بيبح وهف برعلا ىف ةىنن 0 نعيقت نبأ

 كر بيل ناليع سيق نب وربع نب ثرحلا وهو اوسع يف

 اهلا ا

 دزالأ ىبرو .دعذ ىب كلام نب هلإأ دبع ىب نيك

 بعح نب شيرحلا ىبأ كر لكم م ىب رماع 0

0-2 

 نب عوبرب نع لكس تلك ىو < ةعصعص ىب رماع ى د ةعببر ىبأ

 0 بعك م نزاوع نر عد ىلو نم ءا ناكسأو نونلا مضي

 8 0 لاقو (* نوكسلا دابع هل لاغب ىطب دابعنا (' دز لأ



 ةموزف وهو مزخأ نأ نب مَرُخُأ نبا هابلا ةروسكم نيعلا ةحوتفم

 لكو ةىط نب ثوعلا نب ورمع نب لع نب لورج نب ةعيبر نبأ

 © سمّش نبع وهف برعلا ىف ءىث

 دبع نبأ ءاهلا تفو نونلا مضب مهن ةَعصعص نب رماع ىنب يف

 مهن نأدكت ىو «ةعصعص نب رماع نب ةعيبر نب بعك نب هللأ

 نب ةيواتسغم قب" كلام نب ةعيبز با هاجلا ا نوكسو) قوحلا و
 ع و لاحلا فب نامود نبا يبعص

 نوكسو نونلا مضب مين َكِبَع ةليجت ىقو * «ناد# نب فوَن نبا

 ىب ةفيرع ىب نزاوع ىب كلام نب مناغ نب كلام ىبأ ءايهلا

20 0 

 © رقبع ىب يسق ىب ييدن
 د ن 22

 ملساو ءةعاضق نب فالمل نبا ماللا مصب ملسأ ةعاضق ىف

 ملساو ادع نب دهاشلا نب ففاغ نب ةقايقلا نبا مومضم

 لو مالا ةمومصم نهّلك ةدّيقر نب تاللا ميت نب لود نبا
 ©ةعارُخ نب ىّصْقَأ نب مّلسا مهنم ماللا موتغم وهف برعلا ىف مّلسا

 نم ٍباَجّدلا اًماف لادلا روسكم وهف ةجاجد برغل اة رااطما لك

 © لادلا سوتفم وهف ريطلا

 ساما خذو نونلا مب ىنعي
 5 ليقع ى ت١ تع نب دلإأ كيع نباوع اضيأ م دشاح
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 < ةلظنح ىب كلام ىب مرأد نبأ نيسلا تغب سودس ميغ ف

 ةبلعت نب لهُذ نب نابيش نبا اضيا تفلاب سوس ةعيبر ىو

 يفعل لك كلك يدب: ند. لع ىلا عصى ةباكع ىبا

 نب كيبع نب نأ نب عمصأ نب سودس آلا حوتفم وهف برعلا ىف

 سيبقلا وِرَمَأ لق ءىلص نم نابهن نب دعس نب رصَن نب ةعببر
 هاسودس ىنب تيب لثم تيبب رخافف ارخاغم تنك ام اذا

 نب بعك نب ٍلوُلَس نبا هابلاو هاحلا مغب ةيشبح ةعاوش ىف

 0 وبا دلي ومع ما ورع قو فراح نذ] ةغيدر, نب موغ

 ندع نب بعك نبأ ءابلا نوكسو ءاحلا مضب ةيشبح ةنيوم

 © ةنيزم وو ورم نب نامثع نب مطال نب ةَمْدَخ نب رو
 ىب هللا دبع نب دير نبأ لادلاو نيعلا مضب سدع ميم ىف

 فصحطصم لادلا ةحونفم ديز نب سّدع.ةديبع وبا .لاقو مراد

 © لادلا وتفم وهف برعلا ىف اذه ىوس سّدخ ّلكو

 نب كسلام نب رسهف نب بلاغ ىنب َْىَوُن نب ماس شيرف ىف
 نب دعس نب ةيماسبأ ٍمحْذَم نم دوأ فو ءةنانك ىبرضنلا

 ا هش أكوا ع ةريشغلا دعس ني يعط, ني دوأ ىيبةبنم

 © ىول نب ةماس ريغ فلاب ةنااسأ

 ندر د د: نييدعس با ءابلا ناكسإب سمشبع ميغ ىف

 س 9 0-5 ءىط ىو «ةنكاس سمهشبع لوقي ىلا ناآكو مهم



 م ا

 رقعجت ويلدا لاذ لد حا ريساتل داكن نيستا ىلا لاق

 هاحلا مضب نأدح دزالا ف هللا هجر بيبح نبأ دمدخ

 ريصت نب ناسمتع نب دلاخ ندب منَ نب ورم نب لي نبأ

 نسب دلأأ كيع نب َِيَعَح نب ثردأا نب 2 نحح نب ناوعز نبأ

 عرق نبأ ءاحنأ فب ناكح ميم 3و « كز 21 نب بعت نب كام

 قوي < ميم نب ةانم كيز ىب دعس ىب بعك نب فوع نبأ

 دسا نب ةليدج ىبا ةددشم لادو ميجا تغب نادج ةعيور

 ةيجكم ءاخ ناذَخ ةيوُخ نب ىسا ىو ءرازن ىب ةعيبر نبأ

 نب ترحل نب كلام نب م نب رماع نبأ اةددشم لأدو ىوف نم

 نادح وذ نادك د < لسأ نب 6-5 نب خلعت نب لمعت

 نب 1 ىب 6 نب ردبجارغ 0 انهمبو :كلمعلا ءاحلا خاعب

 لأ 2 حونفغم ةيجكم لاذو ةحونفم ءاسمب ةمدم و قرط 83

 نب نبع نب قود نب رثاكإ نب لزدك نب ع نب ةتراسح

 ةيياجلو ددأ نب :ميلج نب ثوغلا نب ورم نب 6 نب نامالس

 م3 62و

 نبأ ةمجكم لاذو ةمومضم ًءاهب ةمذع ةنيزه ىفو «<2ىط وق

 © ةخاط نب دأ نب ةئيزم ومو ورع نب نامتع نب مطال
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